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मुद्दा : कर्तव्य ज्यान 
 

सरुु र्हमा फैसला गने:      माननीय न्यायाधीश श्री महम्मद जुनदै आजाद  

 काठमाडौं वजल्ला अदालर् 

पुनरािदेन र्हमा फैसला गनेेः माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री डा.आनन्दमोहन भट्टराई 

 माननीय न्यायाधीश श्री  लेखनाथ वघवमरे 

 पुनरािदेन अदालर् पाटन 

 फैसला वमवर्: 207२।0८।२३ 
 

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोवजम पुनरािेदन अदालर् पाटनको फैसला 

उपर िादी  नेपाल सरकार र्था प्रवर्िादीको र्फत  बाट पुनरािेदन पनत आई पेश भएको प्रस्र्ुर् 

मुद्दाको संविप्त र्थ्य एिं ठहर यस प्रकार रहकेो छ:- 

 

 

र्थ्य खण्ड 

1. मेरी छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) को रन्जनप्रसाद कोइरालासँग वििाह भएपवछ 

रन्जनप्रसाद कोइरालाले छोरीलाई हलेा गरी कुटपीट गद ैआए र्ापवन छोरीले सहरे 
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बस्द ैआएकी वथइन।् छोरीलाई ददएको दाइजो पेिा हत्याउनको लावग वनजले काठमाडौं 

वजल्ला अदालर्मा अंश चलन मुद्दासमेर् गरी छोरीलाई माने धाकधम्की दददं ैआएकोले 

जीउज्यानको सुरिाको लावग सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कायातलयमा वनिेदन ददएको 

वथयो। छोरीलाई बारम्िार शारीररक र्था मानवसक यार्ना ददई छोरीसँग सम्िन्ध 

विच्छेद गनत दिाि दददंै आएकोमा वमवर् २०६८।९।२७ गर्े विहान १० बज ेछोरीको 

घरमा आई छोरीसंगै बसेको कान्छो छोरा आयतन कोइरालालाई वनजले वलई गएको 

अिस्थामा आज रन्जनले मलाई घोररएर हरेी गयो भनी छोरीले भनेकीले माइर्ी 

घरमा आउन र् भनी फोन गदात खुट्टा मर्कत एकोले आउन सवददन भनेकी वथइन ्। वमवर् 

२०६८।९।२८ गर्ेका ददनको ३-४ बजेवर्र छोरीलाई फोन गदात स्िीच अफ वथयो। 

सोही ददन रार्ी ८ बज े फोन गदात पवन मोिाइल स्िीचअफ भएकोले भोलीपल्ट 

विहान ११ बज ेछोरीको घरमा जाँदा मुलगेटमा र्ाल्चा लगाई राखेको, सो ददन रार्ी 

८ बजेसम्म पवन फोन गदात स्िीच अफ भएको, ऐ.३० गर् े विहान छोरीको घरमा 

जाँदा मुलगेटमा र्ाला लगाएको पाइएकोले नवजकको महानगरीय प्रहरी प्रभाग 

बुढावनलकण्ठमा समेर् जानकारी गराई छोरीको घरमा काम गरी बस्ने गीर्ा कटुिालसँग 

सोधपछु गदात वनजले वमवर् २०६८।९।२७ गर् े३ बजे छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) 

को घरमा जाँदा मुलगेट खुल्लै रहकेो, छोरी सुत््ने कोठामा जाँदा ढोका बन्द रहकेोले 

फर्कत आएको र साँझ ७–८ बज ेजीपजस्र्ो गाडी घरको मुलगेट खोली भान्सा कोठाको 

ढोका छेउमा रोदकएको, केहीवछन डाङडुङ गरेको आिाज आएको सुनेको, त्यसपवछ गाडी 

फकी एकवछन पवछ मुलगेटमा अवडएर गएको, भोलीपल्ट घरमा गएर हदेात मुलगेटमा 

र्ाल्चा लगाएको दखेें भनेको र घटनास्थलको अिस्था हदेात छोरी गीर्ा ढकाल 

(कोइराला) लाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले िेहोश बनाई राखेको र छोरीको सम्पवि 

खानको लावग बन्धक बनाई राखेको हुनसके्न भएकोले वनजलाई पक्राउ गरी मुलुकी ऐन 

अपहरण र्था शरीर बन्धक वलनेको महल अन्र्गतर् कारिाही गररपाउँ भन््ने समेर् 

व्यहोराको हरेराम ढकालले वमवर् २०६८।१०।६ गर् ेददएको जाहरेी दरखास्र् । 

2. का.वज., वबषण ुबुढावनलकण्ठ वस्थर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को अढाई र्ले पक्कीघर 

खानर्लासी गदात गीर्ा ढकाल (कोइराला) को नामको वजल्ला प्रशासन कायातलय, 

काठमाडौंबाट जारी भएको नागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रवर्वलवप थान १, दारीपालेको 

पञ्जािी पुरुष र लेवडज संयुक्त बसी वखचेको फोटो थान १, र्ीनजना मवहलाको संयुक्त 

फोटो थान १, मवहला पुरुष भएको संयुक्त फोटो थान १, बाथरुममा दइुथान 

अन्डरियरसमेर् फेला परेको भन््ने व्यहोराको खानर्लासी एिं बरामदी मुचुल्का । 

3. मेरो छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले बन्धक बनाई राखेको 

हुनसके्न भनी वमवर् २०६८।१०।६ मा महानगरीय प्रहरी पररसर हनुमानढोकामा जाहरेी 

ददएकोमा वमवर् २०६८।१०।८ गर् े छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) मृर् अिस्थामा 

वशिण अस्पर्ाल महाराजगञ्जमा रहकेो खिर प्राप्त भएकोले रन्जनप्रसाद कोइरालाले 

कर्तव्य गरी लास जलाएकाले वनजलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्िन्धी महलको १३(३) 

नं. बमोवजम कारिाही गरी अन्य को को व्यवक्तहरु भई अपराध गरेका हुन ्

अनुसन्धान गररपाउँ भन््ने समेर् व्यहोराको हरेराम ढकालको वमवर् २०६८।१०।८ 

गर्ेको जाहरेी दरखास्र् । 

4. का.वज., बाडभञ्जयाङ्ग गा.वि.स. िडा नं. ६ मा पन ेनागढंुगा सडकमा नौिीसेबाट 

काठमाडौं र्फत आउद ैगरेको रन्जनप्रसाद कोइरालाले चलाएको बा. ८ च ५४०८ नं. 

को कार र वनजलाई वनयन्त्रणमा वलई गाडी खानर्लासी गदात सलाइको बट्टा, सेर्ो 
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प्लाविक १२.५ वमटर, कण्डम थान ३ समेर् फेला परी बरामद गररएको भन््ने समेर् 

व्यहोराको वमवर् २०६८।१०।८ गर्ेको गाडी खानर्लासी एिं बरामदी मुचुल्का । 

5. वमवर् २०६८।९।२८ गर्े नौविसे दवेख हटेौडासम्म जान ेवत्रभुिन राजपथमा पन ेवजल्ला 

मकिानपुर रटिुङ्ग गा.वि.स िडा नं. ८ मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा शरीरको आधा 

भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला परेकोले पोिमाटतमको लावग वजल्ला 

अस्पर्ाल मकिानपुरमा पठाएकोमा उक्त अस्पर्ालले पोिमाटतमका लावग वत्र.वि.वि. 

वशिण अस्पर्ाल महाराजगन्जमा पठाएको भन््ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी 

कायातलय पालुङ्गको पत्र । 

6. The remaining parts of body are from human being. They look from single and 

individual. The sex of the person is female. They are from adult female aged above 

22 years and below 40 years (young age to middle age adult female). The stature 

cannot be ascertained as there is no single intact long bone present and the stature 

given in previous report from Hetauda Hospital i.e. 96.6cm can not be taken as any 

approximated stature. All the changes present in recovered body parts are due to 

burn of a dead body and the cause of death cannot be ascertained. There are no signs 

ante-mortem burn. 4 cm long two pieces of left femour bone, pieces of uterus and 

left kidney are collected into two different containers without any preservative for 

necessary DNA analysis. They must be kept in cool condition in refrigerator.  भन््ने 

व्यहोराको फरेवन्सक मेवडसीन विभाग, महाराजगञ्जको प्रवर्िेदन । 

7. मकिानपुर वजल्ला, रटिुङ्ग गा.वि.स. िडा नं.८ मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा हड्डीका 

टुक्राहरु रहकेो, एउटा हड्डीको टुक्रामा लेवडज घडी समेर् रहकेो र आगोले डढेको, सो 

आगो लगाएको ठाउँ देवख १५ दफट सम्म वडजल बगेको देवखएको, आगो लगाएको 

ठाउँदवेख ३० दफटको दरुीमा मावनसको शरीरको बीच भागको अवस्थपञ्जर रहकेो, सो 

अवस्थपञ्जर दवेख ३ दफट दरुीमा वचरेको काठको बाकल रहकेो भन््ने समेर् व्यहोराको 

वमवर् २०६८।९।२८ को लास जाँच प्रकृवर् मुचुल्का ।सोही ददन सोही व्यहोराको 

प्र.ह. कृषण ढकालको प्रवर्िेदन वमवसल सामेल रहकेो दवेखयो। 

8. रटिुङ्ग गा.वि.स. को मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा वमवर् २०६८।९।२७ गर्े लास 

जलाएको स्थानमा बा. ८ च ५४०८ नं. को कार रोकी सो कारमा आएका व्यवक्त 

लास जलेको ठाउँमा गम्भीर भई हरेेको र मासुको टुक्रा फेला परेको झाडीमा गई हरेी 

केही िणपवछ उक्त कार वलई अगावड बढेकोमा केही िणमा नै पुनेः फकी आएको हुदँा 

वनज मावथ शंका लागी सोधपुछ गदात अली आविए जस्र्ो गरेकोले र्पाँइको के काम 

छ  भनी सोध्दा र्पाइँहरु दकन सोध्नु हुन्छ ?  भनेपवछ म समेर्ले गाडीको चािी 

वनकाल्न खोज्दा वनजले सशस्त्र प्रहरीको हादकम हु ँभनी काडतसमेर् दखेाई छाडी ददन 

अनुरोध गरेकोले वनजको काडत हरेेपवछ नाम रन्जनप्रसाद कोइराला भन््ने थाहा पाएँ । 

वनजको गाडीमा ५/६ िटा सलाइको बट्टा, सेर्ो प्लाविक र्था वमनरल िाटरको 

बोर्लमा पेट्रोल समेर् दखेेको वथएं भनी स्थानीयबासी सुयतबहादरु दोङ्ग, दकरणमान 

बल र मंगल र्ामाङ्गले इलाका प्रहरी कायातलय, मकिानपुरमा गरेको कागजसवहर् 

सद्कल वमवसल कारिाहीको लावग पठाइएको भन््ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी 

कायातलय, पालुङ्गको पत्र । 

9. लास जाँचको क्रममा मानि हड्डीको टुक्रासँगै बरामद भएको घडी मैले ससंगापुरबाट दईु 

थान घडी खररद गरी ल्याएकोमा एउटा लेवडज घडी छोरी गीर्ा ढकाल (कोइराला) 

लाई ददएको वथएँ । हाल दखेाएको आगोले जली केही कालो भएको पहलेों रंगको 
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घडी मैले ददएको हो भनी मृर्कको आमा हररवप्रया ढकालले अनुसन्धानको क्रममा 

गरेको सनाखर् कागज । 

10. मेरो छोरी गीर्ा ढकाल र रन्जनप्रसाद कोइराला बीच मागी वििाह भएको, 

वनजहरुबाट दईु छोराको जन्म भएको,  वििाह भएको ८।१० बषतसम्म रामै्र सम्िन्ध 

वथयो। त्यस्र्ैमा र्ारा रेग्मी भन्न ेमवहलालाई रखेल राखेकोले यसरी केटी राख्नु भएन 

भनी सम्झाउदा म जे सुकै गरु र्लाई के को मर्लि भन््ने गरेको भनी छोरी गीर्ाले 

सुनाउने गर्थतन्। श्रीमान श्रीमर्ी बीच वििाद भएपवछ वनज छोरी अलग बस्न थालेको 

र रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई प्रवर्िादी बनाई अंशचलन मुद्दा 

दायर गरेको र गीर्ा ढकालले रन्जनलाई प्रवर्िादी बनाई माना चामल मुद्दा दायर 

गरेकी वथइन्। अंश चलन मुद्दा विचाराधीन रहकेो र यस बीचमा श्रीमान श्रीमर्ी बीच 

कुटवपट समेर् हुन ेगरेको भनी छोरीले भन््ने गरेकी वथइन्। वमवर् २०६८।९।२७ गर्ेका 

ददन अं. १२ बज ेछोरी गीर्ालाई फोन गरी हालखिर बुझ्दा छोरा आयतनलाई बािु 

आएर वलएर गए,  म एदलै छु भनेकीले त्यसो भए यहाँ आउ भनी बोलाउदा खुट्टा 

मकेको छ भवनन, आज रन्जनले मलाई वनकै घोररएर हरे्यो भनेकी वथइन । त्यसपवछ 

छोरीको मोिाइलमा फोन सम्पकत गदात फोन स्िीच अफ भएकोले सम्पकत हुन सकेन। 

वमवर् २०६८।९।२९ गर्ेका ददन छोरीको घरमा काम गने गीर्ा कटुिालसँग फोन गदात 

२७ गर् े३:३० बज ेवर्र सत्यनारायणको प्रसाद वलएर जाँदा छोरीको बेडरुमको ढोका 

लगाएकोले बोलाउदा निोलेकोले म आफ्नो  घरमा गएँ,  मैले दददीले बोलाउनु हुन्छकी 

भनी घर र्फत हदे ैकौशीमा काम गरी रह।े  साँझ अं. ७.३० बजेर्ीर सेर्ो रंग 

भएको भ्यान जस्र्ो गाडी छोरीको घरमा आई गेट वभत्र गएको,  सो अिस्थामा 

अध्यारो भएकोले मावनस वचन््न नसकेको, केही डाङडुङ गरेको आिाज समेर् सुवनएको 

र १०।१५ वमनेट पवछ उक्त गाडी गेट बावहर वनस्की गएको भनी वनजले बर्ाएकोले 

थाहा पाएको हो । छोरीलाई रन्जनप्रसाद कोइरालाले कर्तव्य गरी मकिानपुर वजल्लाको 

रटस्टुङ्ग गा.वि.स. मा लवग जलाई नि गरेका रहछेन् भन््ने समेर् व्यहोराको 

हररवप्रया ढकालले गरेको कागज । 

11. का.वज., विषणुबुढावनलकण्ठ गा.वि.स. िडा नं. ५ वस्थर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को 

घरको दविण र्फत प्रिेश गन ेढोका र्था भान्सा कोठा, सो कोठाबाट वभत्र प्रिेश गरी 

उिर पूितबाट मावथल्लो र्लामा जाने भर्याङ्ग, सो भर्याङ्गबाट मावथल्लो र्लामा गई 

दविण र्फत को कोठा खोली हदेात दइुिटा बदस पलङ रहकेो, उक्त पलङहरुमा विछ्यौना 

लगाएको एउटा वसरानीको खोल नभएको, बेडमावथ रहकेा वसरक ब्लाङकेट केही 

छररएको अिस्थामा रहकेो सोही कोठामा गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेको 

भन््ने समेर् व्यहोराको घटनास्थल प्रकृवर् मुचुल्का।  

12. वमवर् २०६८।९।२८ गर्ेका ददन विहान ैसडकमा जलेको मावनसको लास फालेको छ 

भन््ने सुनी गाउँका मावनसहरुसमेर् भई हनेत जाँदा झाडीमा मावनस जलाई बाँकी रहकेो 

मासुको डल्लो देवखएको, लास जलाएको ठाउमा वडजेल बगेको दाग, म्याटको टुक्रा र्था 

हड्डीमा लेवडज घडी फेला परेकोले मवहलाको लास भएको एदकन भयो । सो लास 

वमवर् २०६८।९।२७ गर् े रार्ी सोही स्थानमा जलाएको हुन सके्न देवखएकोले हाम्रो 

गाउँमा कहाँबाट कस्को लास जलाइयो भनी हामी गाउँलेहरुलाई चासो भएकोले वमवर् 

२०६८।१०।७ गर् े साँझ म र मेरो श्रीमान सुयतबहादरु दोङ्ग झाप्रे वस्थर् आफ्नो 

घरर्फत फर्कत रहकेो अिस्थामा सो लास जलाएको स्थानमा बा. ८ च. ५४०८ नं. 

को गाडी रोकेको र एकजना मावनस गाडीबाट ओली लास जलाएको स्थान र्था 
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िरपरको झाडीमा पटक–पटक घुवमदफरी ओहोर दोहोर गरी हरेी रहकेो दवेख हामीलाई 

शंका लाग्यो। श्रीमानले वछमेकी मंगल र्ामाङ्गलाई खबर गदात मंगल र्ामाङ्गको 

साथमा दकरणमान बल समेर् सो स्थानमा आए। हामीलाई दखेेपवछ घटनास्थल 

वनरीिण गने मावनस बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा गए। केही समयपवछ पुनेः 

फर्कत सोही स्थानमा आई शंकास्पद गवर्विवध दखेाएकोले हामीले बाटो छेकी सोधपुछ 

गदात वनजले आफूलाई सशस्त्र प्रहरी बलको हादकम भने। सो सम्िन्धमा नवजकको प्रहरी 

कायातलयमा जानकारी गरायौं। सो लास सम्िन्धमा वनजै व्यवक्तलाई थाहा हुनुपछत भन््ने 

समेर् व्यहोराको सुवनर्ा दोङ्गको कागज। 

13. लाशजाँच मुचुल्कामा उल्लेख भए अनुसार मानि शरीरका बाँकी रहकेा अिशेषहरु 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई जलाउँदा बाँकी रहकेा हुन्। बरामद केही जलेका घवड 

र ररङ पवन वनज गीर्ाको हो भन्ने व्यहोराको प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको 

सनाखर् कागज ।  

14. वड.आई.जी. रन्जन कोईराला वमवर् २०६८ साल भार मवहनामा चाइना र्ालीमको 

लावग जानु भएको र वमवर् २०६८।९।२१ गर् े उहाँ आउद ै हुनुहुन्छ, वर्मी गाडी 

वलएर वलन जान ुभनी र्ारा रेग्मीले भनकेोले अदफसको बा. १ झ ६२१३ नं. को 

गाडीमा बडीगाडत स.प्र.ह. इन्र खत्री लगायर् २।३ जना साथीहरु र्ारा रेग्मी बस्ने 

गरेको रानीिनमा गई त्यहाँबाट वनज समेर्लाई वलई विहान ११ बजे एयरपोटतमा गई 

साँझ अं.१७.३० बजे रन्जन सर आउन ु भएपवछ गाडीमा चढाई र्ारा रेग्मीको 

कोठामा पुग्दा वर्मीहरु अदफस जाउ भनेकोले वनजहरुलाई त्यही छोडी हामीहरु अदफस 

गयौ । ऐ. २२ गर् ेविहान र्ारा मेमले बोलाएकोले गई बा. ६ च २८१४ नं. को 

गाडीमा रन्जन सर र र्ारालाई का.वज. इचङगुको घरमा लग।े वमवर् २०६८।९।२७ 

गर्ेका विहान अं. ७ बज े वर्र रन्जन सरको जेठो छोरा आयूषलाई टेवनस बल 

खेल्नको लावग बा. ६ च २८१४ नं. को कारमा राखी घरबाट सशस्त्र प्रहरी बल 

प्रधान कायातलय, हल्चोकमा लवग छोडकेो वथएं । सोही ददन विहान रन्जनप्रसाद 

कोइराला सरले र्ेलको अभाि छ पेट्रोल वलई घरमा राख्नु भन््नु भएकोले अं. ८.२० 

बज े का.वज. का.म.न.पा. स्ियम्भुवस्थर् पसलमा गई ३५।३५ वलटरका दईुिटा 

ग्यालेन खररद गरी ५० वलटरको ग्यालेन घरमा नै भएकोले उक्त ५० वलटरको ग्यालेन 

स.प्र.ह. इन्रखत्रीले ल्याई र्ीनिटै ग्यालेनमा १२३ वलटर पेट्रोल अदफसको 

पेट्रोलपम्पबाट भरी बा. ६ च २८१४ नं. को गाडीमा लोड गरी रन्जन सरको 

घरमा लवग राखेका वथयौ । ३५।३५ वलटरको ग्यालेन र २०।२० वलटरको अरु २ 

ग्यालेन समेर् खरीद गरी र्ी जर्कत नमा ५० वलटरको जकीनबाट पेट्रोल भरी बा. १ 

झ ६२१३ नं. को गाडीमा राख््नु भन््नु भएकोले सो काम गरेको हु ँर अं. ९.३० 

बज ेछोरा आयुषलाई अदफसबाट घरमा ल्याई छोडेको वथए । ददनको १ बज ेआमा 

रमादिेी कोइरालालाई सपीङ्गको लावग बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा राखी 

कालीमाटीमा लवग सवपङ्ग गरी साँझ ४.३० बज ेघरमा लवग छोवड ददएको वथए। 

साझ ंअं.६.१५ बजेको समयमा रन्जन सरले मलाई फोन गरी अदफसको गाडी वलएर 

महाराजगञ्ज आइज भन््नु भएकोले गाडी वलई जाँदा सरले चोक दवेख केही िर आइज 

भनी पुनेः फोन गनुत भएकोले जाँदा भेट भएपवछ रँ् खाना खाएर यवह बस्र् ैगर भनी 

मलाई केही पैसा समेर् ददन ुभई सरले आफै गाडी हाँकी एदलै महाराजगञ्ज चोक 

र्फत जानु भयो । म सोही स्थानमै एक डेढ घण्टा बसी रोटी खाद ैगरेको अिस्थामा 

मलाई फोन गरी बसेको स्थानको विपरीर् ददशामा गाडी वलई आउन ुभई रोकु्न भएको 
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र ड्राइभर वसट छावड ददनु भई मलाई गाडी चलाउन ददनु भएकोले मैले गाडी चलाई 

हलचोक पेट्रोलपम्पमा र्ेल भनत भनेकोले अं.३०/३५ वलटर वडजेल भरी थानकोटर्फत 

वहड भन््नु भएकोले गाडी हाकी जाद ै गदात अं. ९.३० बज ेखानीखोला क्रस गरी 

होटल रहकेो स्थानमा गाडी रोक्न लगाई साथीको घरमा सुत््ने ठाउँ छैन रँ् यही सुर्् 

भन््नु भएकोले म त्यही ओर्लतएको र सर एदलै गाडी हाकी वलई जान ुभएको हो। म 

होटेलमा सुरँे्। भोलीपल्ट विहान कररि ३.३० बज ेमलाई छोडकैे होटलमा आउनु भई 

सरले मलाई बोलाउनु भएकोले म होटेलबाट वनस्की बावहर आउँदा गाडी स्टाटतमै 

वथयो। गाडीको वसट छोडी ददन ुभयो मैले गाडी हाँकी ल्याई सरकै घरमा छोडी म 

डरेा कोठामा गएको वथएँ। सर एिं र्ारा मेमको आदशेबमोवजम काम गरररहकेो र 

वमवर् २०६८।१०।७ गर् ेसाँझ आफ्नै डरेाकोठामा सुवर्रहकेो अिस्थामा र्ारा रेग्मीले 

मलाई फोन गनुत भई सर कहाँ जानु भएको छ भन््नु भएको र मैले थाहा भएन सरले 

बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी वलएर जानु भएको छ भनेको वथएं।त्यसपवछ सर 

कहाँ गएको छ खोज्न जानुपछत गाडी वलएर आउ म पवन जान्छु भनी आमा रमादिेी 

कोइरालाले भन््नु भएकोले मैले सरकारी गाडी वलएर जाँद ैगदात र्ारा रेग्मीले फोन 

गरी गाडी वलएर स्ियम्भु चोकमा आउ भन््नु भएकोले स्ियम्भु चोकमा जाँदा र्ारा 

रेग्मीलाई भेटी उक्त गाडीमा ऋवष ढंुगेल, यानबहादरु शाही, र्ारा मेमको आफन्र् केटा 

मावनससमेर् बवस र्ारा रेग्मीले मुग्लीङ्ग र्फत खोज्न जाउँ भनेकोले जाँद ैगदात बाटोमा 

र्ारा रेग्मीसँग सर कहाँ कर्ा हो भनी फोनमा कुरा भएको सुनेको र सर रामनगरमा 

भेरटएको भन््ने कुरा सुनेको वथए। मुग्लीङमा पुगेपवछ र्ारा रेग्मीले वनजको आफन्र् 

केटा र यानबहादरु शाहीलाई ओली बस्नु भनेकोले दिुै जना ओली होटेलमा बसेको र 

हामी र्ीन जना नारायणगढ र्फत लाग्यौ । नारायणगढ चोक पुग्दा विहानको रार्ी 

३.३० बजेको वथयो।नारायणढ चोक दवेख दविण दकनारामा बा. ८ च ५४०८ नं. 

को गाडी रोदक राखेकोले सोही गाडी नवजक लवग रोकी र्ारा रेग्मी हाम्रो गाडीबाट 

ओली वर्मीहरु यही बस भनी जानु भएको वथयो । ऐ. ८ गर् ेविहान ५ बज ेर्ारा 

रेग्मीले मलाई फोन गरी वर्मीहरु गाडीमा र्ेल भरेर काठमाडौ र्फत फकी जाउ 

भनेकोले काठमाडौं र्फत आउद ै गदात मुग्लीङमा छोडेका दइुजनालाई गाडीमा राखी 

आउद ै वथयौ।बैरेनीमा एकजना मावनस छ वलएर जानु भनी रन्जनप्रसाद कोइरालाले 

यानबहादरु शाहीको मोिाइलमा फोन गनुत भएकोले बैरेनीमा पुगेपवछ बा. ८ च. 

५४०८ नं. को गाडी दवेख सोही गाडीको पछाडी लवग गाडी रोकी र्ारा रेग्मी 

गाडीबाट ओली मैले हाँकेको गाडीमा आई बस्नु भई वछटो जाउँ भन््नु भएकोले गाडी 

हाँकी काठमाडौं वस्थर् का.वज. इचङगुनारायणको घरमा लवग छोडेको हो। स.प्र.ह. 

रामकुमार गुरुङ्गले भोलीपल्ट गाडी सफा गदात गाडीको पछावड पेट्रोल राखीएको 

ग्यालेनहरु नभएको र अगावडको बायाँ र्फत को वसट म्याट समेर् नभएको भनी 

बर्ाएकाले थाहा पाएको हो । चारथान पेट्रोल भररएको ग्यालेन एिं म्याट समेर् 

गाडीमा नभएको र लास मुचुल्का भएको स्थानबाट जलेको म्याटको केही टुक्रा फेला 

परी आएकोले सो पेट्रोल र्था म्याट समेर् गीर्ा ढकाल (कोइराला)को लास जलाउन 

प्रयोग गरेकोमा शंका लाग्छ भन््ने समेर् व्यहोराको बुवझएका बा. १ झ ६२१३ नं. 

को गाडीका चालक स.प्र.ज. शंकर पौडेलले वमवर् २०६८।१०।१० मा गरेको कागज 

। 

15. वमवर् २०६८।९।२७ गर् े मलाई रन्जन कोइराला सरले बोलाउनु भएको छ भनी 

यानबहादरु शाहीले फोन गरी र्ुरुन्र् घरमा आउन ु भनेकोले १० बज े वर्र रन्जन 
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सरको घरमा जाँदा बा. ६ च २८१४ नं. को गाडीमा वड.आई.जी रन्जन सरले 

वर्मी गाडीको पछावड बस भन््नु भयो। म पछावड बसें,  दिुै छोरा गाडीको अगावड 

वसटमा िसे, रन्जन सरले गाडी हाँदक का.वज. विषणु बुढावनलकण्ठ पासीकोट वस्थर् 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा पुग्यौं। नारायण गोपाल चोक दवेख केही पर 

बसुन्धरा चोकमा गाडी रोकु्न भई ब्राउन कलरको ज्याकेटबाट दईु वबटा रकम वनकाली 

खल्र्ीमा राखी बािुहरुलाई घरमा लवग जानु भन््नु भयो । मैले छोराहरुलाई घरमा 

लवग छोडेको हो । वमवर् २०६८।९।२८ गर् े विहान ८:३० बजे सरको घरमा गई 

बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी कायातलयको सिारी शाखामा ल्याई सफा गदात 

पेट्रोलको अत्यावधक गन्ध आएको वथयो । चालकको बायाँ साइड र्फत को खुट्टा राख््ने 

रिर म्याट नभएकोले सो कुरा इन्र खत्रीलाई भन्दा आफूलाई थाहा नभएको भनी 

बर्ाएपवछ अन्य गाडीको पुरानो वसट राखें। उक्त म्याट वड.आई.जी रन्जनप्रसाद 

कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई जलाउन प्रयोग गरेको हुनुपछत भन््ने 

समेर् व्यहोराको बुवझएका स.प्र.ह. रामकुमार गुरुङ्गले वमवर् २०६८।१०।१० मा 

गरेको कागज । 

16. वमवर् २०६८।९।२८ गर् ेमकिानपुर रटस्टुङ्गबाट बरामद भई आएको गाडीको जलेको 

म्याटको टुक्रा, उक्त म्याटमा भएको लोगो र त्यस्र्ै प्रकारको नजलेको सग्लो म्याटमा 

भएको लोगो एउटै हो दखेाउदा दखेे वचन्ही सनाखर् गरँे भनी रामकुमार गुरुङ्गले 

वमवर् २०६८।१०।१० मा गरेको सनाखर् कागज । 

17. बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा खुट्टा राख््ने अगावडको बायाँ र्फत को म्याट वसट 

नभएको र लास जलाएको स्थानबाट बरामद भएको जली केही भाग रहकेो म्याटको 

टुक्रा देखाउदा दखेे, सोही गाडीको म्याट हो भन््ने समेर् व्यहोराको चालक शंकर 

पौडेलले वमवर् २०६८।१०।१० मा गरेको सनाखर् कागज।   

18. म ५ बषत अगावड दवेख वड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोईरालाको घरमा खाना पकाउने 

काम गदतछु । सो घरमा आमा रमादबेी कोईराला, छोरा आयूष र आयतन कोईराला, 

र्ारा रेग्मी नाम गरेकी महीला वड.आई.जी.  रन्जनसँग घरमा आउने बस्न ेखाने गरी 

श्रीमान श्रीमर्ी जस्र्ो ब्यबहार गदतथे । वबिाह भए नभएको मलाई थाहा भएन । वमवर् 

२०६८।९।२१ गर्े वड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोईराला चाईनाबाट आई र्ारा रेग्मीको 

घरमा बसेको भन््ने थाहा पाएको हो । वमवर् २०६८।९।२७ गर् े वबहान आमा गीर्ा 

ढकाल (कोईराला) सँग बस्द ैआएका छोरा आयतन कोइरालालाई रन्जन सरले घरमा 

ल्याउनु भएको वथयो। वमवर् २०६८।१०।८ गर्े रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा 

ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी मारेकोले पक्राउ परेको थाहा पाएको हु ँभन््ने समेर् 

व्यहोराको स.प्र.प. राजकुमार स्याङ्गर्ानले वमवर् २०६८।१०।१० मा गरेको कागज 

। 

19. म वड. आई. जी. रन्जनप्रसाद कोइरालाको बडीगाडत हु।ँ वमवर् २०६८।९।२७ गर्ेका 

ददन सरलाई घरमै देखेको वथएं । अदफसमा आई वमवर् २०६८।१०।१ गर्ेका ददन 

साँझ चालक शंकर पौडेलले गाडी हाँकी रन्जन सरको घरमा जान लागेकोले म पवन 

सोही गाडीमा बसी जाँदा सरले गंगालाल अस्पर्ालबाट बोलाउनु भएको छ भनेकोले 

जाँदा सरलाई अस्पर्ालको इमरजेन्सी िाडतमा दवेख भेट भई वनजलाई सोही 

अस्पर्ालमा भनात गरेकोले शंकर र म कुरुिा बस्यौं । भनात भएको अिस्थामा मेरो 

मोिाइलबाट के कहाँ फोन गनुत भयो थाहा भएन। वमवर् २०६८।१०।५ गर् े विहान 

मलाई फोन गनुत भई दाज ुरमेश कोइरालाको घरमा गई फोटो ल्याई र्ारा मेमलाई 
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ददन ु भन््नु भएकोले गई फोटो ल्याई र्ारा मेमलाई ददएको हो। उक्त फोटोहरुमा 

सरदारजी र गीर्ा ढकाल (कोइराला) संगै बसेको र अन्य केटीहरु बसेको २।३ िटा 

फोटोहरु वथयो। सोही ददन मलाई वचट्ठी बुझाएर आउनु भनी ददएको वचट्ठीहरु 

प्रधानमन्त्रीको कायातलय, गृह मन्त्रालय, लैंवङ्गक सहसंा विरुद्धको कायातलय, मवहला आयोग,  

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कायातलय, प्रहरी प्रधान कायातलय समेर्मा बुझाएको वथए। ऐ. ७ 

गर्ेका ददन आफ्न ैकोठामा िसीरहकेो वथएं, सर हराउनु भयो रे भनी शंकर पौडेलले 

भनेकोले खोज्न जान भनी चालक शंकर पौडले, यानबहादरु शाही,  र्ारा रेग्मी र 

वनजको आफन्र् केटा समेर् भई मुवग्लङ्ग र्फत खोज्न जाउ भन््नु भयो। गजुरी कटेपवछ 

र्ारा रेग्मीले फोनमा कुरा गदात सर रामनगरमा भेरटनु भयो भन््ने सुनेको हो। 

नारायणगढ चोक पूितर्फत घरकै नवजक साइडमा बा. ८ च ५४०८ नं. को कार 

गाडी रोदकराखेको वथयो। सोही ठाउमा र्ारा रेग्मीले गाडी रोक्न लगाई वनज गाडीबाट 

ओली वर्मीहरु यही सुर् भनी वनज र्ारा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा जानु 

भएको वथयो। हामी त्यही सुत्यौं। भोलीपल्ट विहान ५ बजे शंकर पौडेलको मोिाइलमा 

फोन आई वर्मीहरुले रार्ी मुवग्लङ्गमा छोडकेा मावनसलाइ वलई काठमाडौं र्फत जानु 

भनेकोले वनजहरुलाई समेर् गाडीमा राखी काठमाडौं र्फत आउद ैगदात बैरेनीमा एकजना 

मावनसलाई वलएर जानु भनी रन्जन सरले यानबहादरु शाहीको मोिाइलमा फोन गनुत 

भई बैरेनी कटेपवछ सडकको छेउमा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोदक राखेको 

वथयो। सोही गाडीबाट र्ारा रेग्मी ओलीनु भई बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा 

चढी वछटो जाउँ भन््नु भएकोले काठमाडौं र्फत आई नागढंुगा क्रश गदात अं. १० 

बजेको वथयो होला। र्ारा रेग्मी,  वनजको आफन्र् र यानबहादरु शाही स्ियम्भु घरमा 

गएका वथए। पवछ वड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ीको हत्या अवभयोगमा पक्राउ परेको 

भन््ने सुनेको हो भन््ने समेर् व्यहोराको ऋवषराम ढंुगेलले वमवर् २०६८।१०।१० मा 

गरेको कागज । 

20. २०६८ सालदवेख म स.प्र.ना.म.वन. रन्जनप्रसाद कोइरालाको अंगरिक बसेको छु। 

वनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले आफ्नो कान्छा छोरा आयतन कोइरालालाई 

साथमा राखी का.वज. विषणु बुढावनकण्ठ गा.वि.स. िडा नं. ५ मा बस्ने र 

वड.आई.जी. रन्जन का.वज. इचङ्गनुारायण गा.वि.स. िडा नं. ६ मा बस्नु हुन्छ। 

वड.आई.जी. रन्जन कोइराला र्ारा रेग्मीसँग घुमदफर गरी घरमा ल्याउने र कवहले 

र्ारा रेग्मीको का.वज. रानीबनमा रहकेो डेरा कोठामा बस्ने गरी आउनु भएको,  वमवर् 

२०६८।९।२७ गर्ेका ददन विहान अं. ८ बज ेस.प्र.ज. शंकर पौडेलले वड.आई.जी. 

सरलाई पेट्रोल चावहएको छ घरमा रहकेो ५० वलटरको ग्यालेन वलएर सशस्त्र प्रहरी 

बल पेट्रोलपम्पमा वलई आउनु भनेकोले ग्यालेन लवग शंकर पौडेललाई ददएको हो। 

३५।३५ वलटर र ५० वलटरको ग्यालेन घरमा लवग राखेको र २०।२० वलटरको 

ग्यालेन खररद गरी ल्याउन आदशे भएकोले शंकर पौडेलले ग्यालेन खररद गरी ल्याई 

५० वलटरको ग्यालेनबाट २०।२० वलटर भरी बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा 

राख््न आदशे भएको छ भनेका वथए। वमवर् २०६८।१०।०७ गर्ेका ददन विहान शंकर 

पौडेलले बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी वलई महाराजगञ्जमा रमेश कोइरालाको 

घरमा आई छोराहरु आयुष र आयतनलाई गाडीमा राखी बिरमहलमा आई अं. १२ 

बज े रेिुरेण्टमा खाजा खायौ । त्यसपवछ छोराहरुलाई दाजु रमेश कोइरालाको घरमा 

पुर्याई आउनु भनी शंकर पौडलेलाई भनेकोले शंकर पौडलेले छोराहरुलाई पुर्याए। 

त्यसपवछ ज्ञानेश्वरमा रहकेो रन्जनप्रसाद कोइरालाको माइला दाजुको घरमा गयौं । उक्त 
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घरमा रहकेो बा. ८ च. ५४०८ नं. को गाडी वनज रन्जनप्रसाद कोइरालाले वलई 

एदलै गएका र हामीलाई बा. १ झ ६२१३ नं.को गाडी वलई जानु भन े। के कर्ा 

गए थाहा भएन। ऐ. ८ गर् े वड.आइ.जी. रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्न ैश्रीमर्ी 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई मारी मकिानपुरको रटिुङ्गमा लवग जलाएको भन््ने थाहा 

पाए ँभन््ने समेर् व्यहोराको बुवझएका इन्रबहादरु खत्रीले गरेको वमवर् २०६८।१०।१० 

गर्ेको कागज । 

21. वमवर् २०६८।९।२१ गर्देवेख २०६८।१०।८ गर्ेसम्मको ९८१३२५६०००, 

९८४१५२३५७४ र ९७४१०४३९९१ नं. को कल वििरण उपलव्ध गराईएको भन््ने 

समेर् व्यहोराको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको पत्र । 

22. रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई मारी वजल्ला मकिानपुर 

रटिुङ गा.वि.स. िडा नं. ९ मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा पुर्याई जलाई नि गरेको भन््ने 

अपराधको अनुसन्धानको वसलवसलामा ईलाका प्रहरी कायातलय रटिुङ्ग मकिानपुरबाट 

उल्लेवखर् मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा मानि शरीर जलेर बाँकी रहकेा अिशेषहरु फेला 

पारी उक्त अिशेषहरुलाई पोिमाटतमको लावग फरेवन्सक मेवडवसन वबभाग महाराजगन्जमा 

पठाएकोमा उक्त विभागले अिशेषहरु पोिमाटतमको क्रममा DNA परीिणको लावग 

वनकालीएका नमूना, हरेराम ढकाल र वनजकी श्रीमर्ी हररवप्रया ढकाललाई उपवस्थर् 

गराइ DNA परीिणको लावग नमूना वनकाली राविय विवधविज्ञान प्रयोगशालालाई 

लेखेको वमवर् २०६८।१०।१२ को पत्र ।  

23. का.वज. इचङ्गनुारायण  गा.वि.स. िडा नं. ६ को घर खानर्लासी गदात ५० 

वलटरको केही कालो खैरो रंगको खाली ग्यालेन बरामद गररएको भन््ने समेर् व्यहोराको 

वमवर् २०६८।१०।१२ गर्ेको खानर्लासी बरामदी मुचुल्का ।  

24. बा. १ झ ६२१३ नं. को र बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी काठमाडौं बावहर र 

वभत्र आएको सिारी दर्ात दकर्ािको फोटोकपी पठाइएको भन््ने समेर् व्यहोराको 

महानगरीय प्रहरी प्रभाग थानकोटको वमवर् २०६८।१०।९ गर्ेको पत्र । 

25. मावनस खोजर्लास गरी दोषी उपर कारिाही गरीपाउँ भन््ने व्यहोराको महानगरीय 

प्रहरी परीसर हनुमानढोकालाई सम्िोधन गरेको, मेरो विरुद्धमा गररएका उजुरीहरुबाट 

मेरो सामावजक प्रवर्ष्ठा, नेपाल राज्य, नेपाल सरकारबाट सुवम्पएको वजम्मेिारी र्था 

दावयत्ि वनिातह गने पद र्था भविषयका मेरो सम्भािनाहरु सिैलाई िवर् पुराउने, बन्द 

गराउन ेर्था मानवसक यार्ना ददने उद्देश्य वनवहर् भएको दवेखन्छ, सत्य र्थ्य छानवबन 

गरी दोषी उपर कारिाही गरी पाउन वनिेदन पेश गरेको छु भनी बोधाथतमा 

प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय,  प्रहरी प्रधान कायातलय, सशस्त्र प्रहरी बल, महानगरीय प्रहरी 

आयुक्तको कायातलय, राविय मवहला आयोग र लैंवगक सहसंा सम्िन्धी उजुरी गन ेइकाई 

समेर्मा वमवर् २०६८।१०।५ गर् ेरन्जनप्रसाद कोइरालाले ददएको वनिेदन ।  

26. वमवर् २०६८।९।२७ गर् े विहान मेरो पसलबाट ३५।३५ वलटरको दईु थान ग्यालेन 

खररद गन ेमावनस वयनै हुन ्भन््ने समेर् व्यहोराको का.वज. का.म.पा.िडा नं. १५ 

स्ियम्भुमा पसल गरी बस्ने दिेेन्र पोखरेलले प्रवर्िादी रन्जन कोईरालाका चालक शंकर 

पौडेललाई वचवन्ह गररददएको वमवर् २०६८।१०।१४ गर्ेको सनाखर् कागज।  

27. वमवर् २०६८।९।२७ गर् ेमेरो पसलबाट २०।२० वलटरको दईुथान सेर्ो ग्यालेन खररद 

गनत व्यवक्त वयन ैहुन ्भनी का.वज. का.म.पा. िडा नं. १३ टंकेश्वरीमा पसल गरी 

बस्न े प्रददप अवधकारीले प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोईरालाका चालक शंकर पौडेललाई 

वचवन्ह गररददएको वमवर् २०६८।१०।१४ गर्ेको सनाखर् कागज ।  



रन्जनप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार,  ०7२-CR-१९३७,  मुद्दा: कर्तव्य ज्यान   पृष्ठ 28 मध्येको पृष्ठ 10 

28. वमवर् २०६८।९।२७ गर्ेका ददन साँझ ८।९ बजेको समयमा वनलो रंगको उच्च सरकारी 

अवधकृर्ले प्रयोग गन ेजस्र्ो देवखने गाडीमा रार्ो बिी बाल्द ैमेरो गेिहाउसमा आएर 

दईुकप वचया मागेकोले वचया ददएपवछ एक कप वचया चालकले नै गाडीमा लवग 

ददएको र चालक फकी आई होटलमा बसी वचया वपएको, रँ् यही होटलमा बस्नु म 

भोली विहान आउछु भनी गाडी आफैले हाँकी वलई गए । चालक होटलको भुइर्लामा 

रहकेो कोठामा सुर्े, भोलीपल्ट विहान कोही कसैलाई कुन ै जानकारी नददई वनस्की 

गएका रहछेन् । हाल प्रहरी साथ आएका व्यवक्त नै मेरो गेस्ट हाउसमा बसेका हुन् 

रुमको भाडा र वचयाको रकम भुक्तानी गरेका वथएनन ् । वनजको नाम शंकर पौडले 

रहछे दवेख वचन्हें भनी निराज भोजनालय एण्ड गेिहाउसका संचावलका वनमतला 

उप्रेर्ीले गरेको वमवर् २०६८।१०।१४ गर्ेको सनाखर् कागज ।  

29. वमवर् २०६८।०९।२८ गर् ेलास जलाइएको स्थानमा वमवर् २०६८।१०।७ गर्ेका ददन 

साझँ बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोकी यर्ाउर्ा हरेी रहकेो अिस्थामा फेला 

परेका मावनसलाई सोधपुछ गनत लाग्दा जिरजस्र्ी जान लागेकोले हामीले गाडीको 

चािी वनकाले पवछ आविएर आफू वड.आई.जी. हु ँभनी रन्जनप्रसाद कोइराला लेखेको 

पररचयपत्र समेर् दखेाएका वथए। रार्ो गलामा मवसनो भुिा जस्र्ो भएको ज्याकेट, 

वनलो जीन पाइन्ट, कान छोप्ने टोपी लगाएका व्यवक्त हाल दखेाइएका मावनस हुन ् । 

वनजले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी जलाएको एदकन भयो भन््ने 

समेर् व्यहोराको मंगलबहादरु र्ामाङ्ग, दकरणमान बल, सुवनर्ा दोङ्ग र सुयतबहादरु 

दोङ्गको एकै वमलानको वमवर् २०६८।१०।१५ गर्ेको सनाखर् कागज। 

30. वमवर् २०६८।९।२७ गर्ेका ददन विहान दाजलुाई विदशे पठाउन एयरपोटत गएको 

वथएँ। साँझ घरमा आउदा कान्छो छोरा आयतनलाई ल्याएका रहछेन। रन्जन सर घरमा 

आउन ुभएको वथएन । ऐ. २८ गर् ेविहान बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडी घरमा 

नै वथयो। वमवर् २०६८।१०।७ गर्े साँझ म सुवर् रहकेो वथए। चालक शंकर पौडेलले 

मेरो ९८४८२६७४०८ मा फोन गरी रन्जन सर भागे खोज्न जाउँ भनेकोले बा. १ 

झ ६२१३ नं. को गाडी वलएर आएका वथए। खोजी गनतको लावग मुवग्लङ्ग र्फत 

गयौं। र्ारा रेग्मीले रन्जन सरसँग फोनमा कुरा गरररहकेी वथईन। रन्जन सर 

रामनगरमा रहकेो भनेपवछ थाहा पाएको हो । म र र्ारा रेग्मीको आफन्र् केटालाई 

मुवग्लङ्गमा बस्न ु भनेकोले हामी होटलमा बस्यौं। भोवलपल्ट विहान चालक शंकर 

पौडेलले मलाई फोन गरी हामीलाई बाहीर वनस्कनु भनेकोले वनस्की १०/१५ वमनेटमै 

आई पुवग गाडीमा चढ्यौं।गाडीमा र्ारा रेग्मी र रन्जन वथएनन।् मलेखु पुलमा आई 

पुग्दा रन्जन सरले ९८४९९०६१०० नं. बाट मेरो ९८१४५३३६७६ नं. को मोिाइलमा 

फोन गरी कहा आइपुग्यौ भनेकोले मलेखु आउद ैछौ भन्दा बैरेनीमा एउटा मावनसलाई 

वलएर आउनु भन््नु भयो। बैरेनी आएपवछ बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी पाकीङ्ग 

गरी साइड लाइट बली रहकेो वथयो । उक्त नं.को गाडीबाट र्ारा रेग्मी ओलीएर 

बा. १ झ ६२१३ नं. को गाडीमा चढ्न ुभयो। त्यसपवछ हामी काठमाडौं स्ियम्भु 

घरमा आयौ । वड. आई .वज. रन्जन सर भन ेपवछ पवछ आउदै वथए । अं. ११ 

बजेवर्र रन्जन पक्राउ परेको सुनेको हो । वनज रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्न ैश्रीमर्ी 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेकोमा शंका लाग्छ भन््ने समेर् व्यहोराको 

यानबहादर शाहीले वमवर् २०६८।१०।१८ गर्ेको कागज ।  

31. हरेराम ढकालको छोरी गीर्ा ढकाललाई २०५० सालमा विबाह गरी हामीहरुबाट दईु 

सन्र्ानको जायजन्म भई सकेको छ । जेठो छोरा आयुष र कान्छो छोरा आयतन 
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कोइराला हुन्। श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) सँग मेरो राजीखुशीले वििाह भएको 

होइन। आमा बािुको करले गरेको। मलाई पुलीस मन पदनै भनी सामान्य खटपट 

भएकोले विगर् १० बषत दवेख हामी बीच अलग–अलग बस्न े कुरा भई वनज श्रीमर्ी 

विषणु गा.वि.स. को घरमा र म का.वज. इचङ्गुनारायणको घरमा बस्द ैआएको 

छु।मैले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई प्रवर्िादी बनाई काठमाडौं वजल्ला 

अदालर्समि ददएको अंशचलन मुद्दा विचाराधीन अिस्थामा छ। श्रीमर्ीले मलाई 

प्रवर्िादी बनाई ददएको माना चामल मुद्दामा काठमाडौं वजल्ला अदालर्बाट मेरो 

र्लिभिा रोद्का राख्न  जानकारी गराई ददने सम्िन्धी पत्र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान 

कायातलयमा पठाएको कुरा हाल वमवसल संलग्न अदालर्को पत्र देखें। यसै बीच नेपाल 

सरकारको वनणतयानुसार चीनको बेइवजङमा नेशनल वडफेन्स कोसतको लावग २०६८ साल 

भार मवहनामा गएर वमवर् २०६८।९।२१ गर् े नेपाल फर्कत आएको वथएँ। फर्कत 

आएपवछ गीर्ा ढकाल (कोइराला) सँग कुन ैफोन सम्पकत भेटघाट भएको वथएन । ऐ. 

२७ गर्ेका ददन विहान अं. ७:३० बजेवर्र गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले प्रयोग गने 

९७४१०४३९९१ नं. को मोिाइलबाट कान्छो छोरा आयतन कोइरालाले मैले प्रयोग 

गन े९८१३२५६००० नं. को मोिाइलमा फोन गरेकोले उक्त फोन जेठो छोरा आयूष 

कोइरालाले ररसीभ गरेको र वनज आयूषल े भाइले स्कूल जाडो विदा भएको हुदँा 

मलाई वलन आउन ु भनी खिर गरेको भनी जानकारी गराएपवछ कान्छो छोरालाई 

वलनको लावग म, छोरा आयूष र चालक रामकुमार गुरुङ्ग सवहर् र्ीनजना गीर्ा 

ढकाल (कोइराला) बस्द ैआएको घरमा गई छोरा आयतनलाई १० बज े वर्र वलएर 

आयौं । गीर्ासँग भेट भएको वथयो। र्र कुन ै गफगाफ भएन। मैले दिुै छोरालाई 

टेवनश खेल्नको लावग हल्चोकमा छोडी म सवपङ्ग गनत भाटभटेनी सुपर माकेटमा गएँ। 

त्यहाँ सपीङ्ग गदात गद ै गीर्ाले फोन गरी सल्लाह गनुत छ र्ुरुन्र् घरमा आउनु 

भनेपवछ म केही जरुरी काम होला भनी अं. १२ बजेवर्र पुगेको वथएँ । म घरमा 

पुग्दा गीर्ा भर्याङ्ग चढ्न ेठाउँनेर घाम र्ापेर बसीरहकेी वथइन ्। म घरमा पुग्नासाथ 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले मलाई व्यापार गनतका लावग इवन्डया जानु पन े भो, 

चारपाँच लाख जवर् रुपैया चावहयो भवनन् मैले म सँग पैसा छैन भनी घरबाट वनस्केर 

बावहर जान खोज्दा गीर्ाले मलाई रोदद ै मेरो ज्याकेट समार्ेर र्ान्द ै विवभन््न 

गालीगलौज समेर् गनत लावगन । र्ानार्ानकै क्रममा हामी बीच हार् हालाहाल भयो । 

यसै बीचमा म भर्याङ्ग चढी गीर्ा ढकाल (कोइराला) सुत््ने गरेको कोठामा गएँ। 

उनी मलाई गाली गलौज गद ैसोही कोठामा आई झगडा गनत थावलन् । सो कोठामा 

पवन हामी बीच हार् हालाहाल र धकेलाधकेल भयो। हार्पार्कै क्रममा मैले गीर्ालाई 

धकेल्दा उनी कोठाकै वभिामा बजाररदा वनजको टाउको वभिामा ठोदकन पुग्यो । 

त्यसपवछ उनी बोल्न चल्न नसकी अचेर् भईन । मैले नाटक गरेकी होली भन्ठानी 

बैठक कोठामा आई १०।१५ वमनेट बसे। त्यसपवछ पुनेः गीर्ा पल्टेको ठाउँमा गई हदेात 

उनी सोही ठाउँमा पवहलेकै अिस्थामा पवल्ट रहकेी वथइन। त्यसपवछ मैले उनलाई 

हल्लाई चलाउँदा समेर् कुन ैप्रवर्दक्रया नजनाएपवछ उनको स्िाशप्रश्वास समेर् बन्द भई 

सकेको एदकन भई वनजलाई वबस्र्राको कुना पट्टी छावड उनी सुत््ने कोठामा लक गरी 

चािी बावहर छोराले दकर्ाि राख््ने ठाउँ नेर फाली म १ बज े वर्र वनस्के । म 

एकदमै आविई वबविप्त भई गीर्ाको लासलाई के गने भनी सोची कुनै एकान्र् 

स्थानमा लवग जलाई नि गनत उपयुक्त सम्झें। बेलुकाको अं. ६ बज ेवर्र चालक शंकर 

पौडेललाई फोन गरी बा.१ झ ६२१३ नं. को सरकारी प्राडो गाडी वलएर 
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महाराजगञ्ज चोकमा आउन ु भनी िोलाएँ र बेलुकी ७ बजेवर्र गाडी ल्याएँ, मैले 

बसुन्धरार्फत बाट महाराजगञ्ज नपुग्द ै केही िरै वनजलाई गाडी रोक्न लगाई यवह खाना 

खांद ैगर म केहीिणमा फकत न्छु भनी म गाडी वलएर गीर्ा बस्न ेगरेको घरमा गए । 

मैले गेट खोली गाडी वभत्र गई गीर्ाको लासलाई कम्मलले बेरी भान्सा कोठाकै 

ढोकाबाट बावहर वनकाली गाडीको पछावड राखी ८ सिा ८ बज े मुल सडकमा आई 

शंकर पोडलेलाई फोन गरे । मैले गाडी हाँकी चालकलाई छोडेको ठाउँमा पुवग म 

गाडीबाट ओली ड्राइभरलाई गाडी चलाउन लगाएं। सशस्त्र प्रहरीको पेट्रोलपम्पमा गई 

३०।३५ वलटर जवर् वडजेल भनत लगाई थानकोटर्फत जांद ैगदात नागढंुगा चेकपोिमा ९ 

बज ेपुग्यौं । मैले सो गाडीमा र्ीन चारिटा ग्यालेनमा पवहले दवेख ल्याएको पेट्रोलले 

गीर्ाको लासलाई जलाई नि गन ेयोजना बनाए । लाश जलाउने सुनसान र एकान्र् 

ठाउँ जरुरी वथयो । मैले खानीखोला पुगेपवछ मेरो ड्राइभर शंकर पौडेललाई त्यही 

ओलतन लगाई वर्मी यही बस म पवछ वर्मीलाई खिर गछुत भनी कुनै वनश््वचर् गन्र्व्य 

र योजना विना गाडी आफैले चलाई नौबीसे हुदँ ैहटेौडा र्फत अगावड बढे। त्यसपवछ 

एक डढे घण्टा गाडी चलाई अगावड बढेपवछ सुनसान जस्र्ो ठाउँदवेख गाडी रोके । 

मैले उक्त लासलाई सुनसान र सडक दवेख पर लैजान नसके्न भएपवछ उक्त लासलाई 

सडक छेउमा जलाई नि गनत उवचर् सवम्झ सडक छेउमा राखी पेट्रोल लास मावथ 

खनाई आगोले जलाई फकेको हु ँ । खानीखोला आई पुगेपवछ मैले ड्राइभर शंकरलाई 

बोलाई वनज आएपवछ शंकरलाई गाडी चलाउन ददई अ. ४.३० बज े वर्र नागढंुगा 

क्रश गरी इचङगुनारायणको घरमा आएर गाडी आदफसमा राख््न पठाएको वथए। सो 

घटनामा अन्य कोही कसैको संलग्नर्ा छैन। मेरो मात्र संलग्नर्ा छ। वमवर् २०६८।१०।७ 

गर्ेका ददन घुमदफरको लावग बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडीमा हटेौडा र्फत जादैं 

गदात मकिानपुर वजल्लाको रटिुङ्ग गा.वि.स. वस्थर् मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा स्थानीय 

मावनसहरुले रोकी सोधपुछ गरेपश्चार् प्रहरीलाई वजम्मा ददएपवछ प्रहरीले मलाई छोडी 

म हटेौडा र्फत गए भन््ने समेर् व्यहोराको प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको 

अवधकारप्राप्त अवधकारी समिको बयान ।  

32. श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) ले यस मन्त्रालयमा आिश्यक कानूनी कारिाही गरी 

पाउँ भनी ददएको वनिेदनको छाँयाकवप पठाइएको भन््ने समेर् व्यहोराको गृह मन्त्रालय 

प्रहरी प्रशासन शाखाको पत्र । 

33. वमवर् २०६८।९।२५ गर् ेगीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा गएकोमा भोली दवेख 

काम गनत आउन ुभन््नु भएकोले ऐ. २६ गर्े वनजको घरमा गै कपडा धुने, र्रकारी 

काट्ने काम गरी बसें, दददी गीर्ाले खुट्टा मकीएको छ भन््नु हुन्थ्यो । ऐ. २७ गर् े

विहान १० बज े उहाँको घरमा जाँदा कान्छो छोरा आमा संगै वथए। मलाई काम 

दखेाई ददनु भयो। म करेसाबारी र्फत काम गनत गएँ । सोही अिस्थामा कान्छो 

छोरालाई रन्जनप्रसादले अंगालो हालेको दखेेको वथए। मैले अन्दाजी १२ बज ेवर्र काम 

सकेपवछ गीर्ा कोइरालालाई भेट गनत जाँदा वनज आफ्नो कोठा िाहीर बरण्डामा बसी 

खुट्टा मावलश गद ै हुनुहुन्थ्यो । छोरा र्था बािुलाई दवेखन।  कुकुरलाई हड्डी भएको 

मासु दकनेर ल्याई ददनु भनेर १०० ददन ुभयो। मैले मासु ल्याई कहाँ राख््ने भन्दा 

भान्सा कोठामा राखी ददनु भन््नु भयो।  भोलीपल्ट गीर्ाको घरमा जाँदा बाहीर गेटमा 

र्ाला लगाई राखेकोले िाहीर जानु भएको होला भन््ने सोची फर्कत आए ँ। पवछ वनज 

दददीको घरमा प्रहरी समेर् आएको र दददी गीर्ालाई वनजकै श्रीमान रन्जनप्रसाद 
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कोइरालाले अपहरण गरी कर्तव्य गरी मारेको भन््ने सुनी थाहा पाएको हु ँभन््ने समेर् 

व्यहोराको बुवझएकी सरस्िर्ी पररयारको कागज ।  

34. म एक डढे बषत अगावड दवेख गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा घरायसी 

सरसफाईको काम गरी आएकी वथएँ । २०६७ सालको वर्हार पवछ गीर्ा ढकाल 

(कोइराला) को जेठो छोरा बािुसँग का.वज. स्ियम्भुमा िस्न ेगरेको वथए। चाइनाबाट 

बािु आएको भन््ने कुरा सानो छोराले आमालाई भनेका रहछेन। वमवर् २०६८।९।२६ 

गर्ेका ददन दददीले मलाई फोन गरी र्पाई नआउने? भन्दा मैले म पुजामा छु आउन 

सवददन भनेकोले, ऐ.२७ गर्ेका ददन ददउसो दददीलाई पुजाको प्रसाद पुर्याउन गएं । 

वभत्र गई दददी दददी भनी िोलाउँदा कुन ैआिाज आएन। दददी निोलेपवछ उहाँ सुत््ने 

कोठामा गई बोलाउदा समेर् निोली ढोकामा दफट भएको हवेण्डल घुमाई खोल्न 

खोज्दा लक लगाएको रहछे । त्यसपवछ कराउदै करेसािारी र्फत गएं कही कर् ैनदवेख 

फोन गदात फोन नउठेकोले म डेराकोठा फके। मेरो डरेा कोठाबाट दददी गीर्ाको घर 

र्फत हदेात भर्याङ्ग चढने प्यासेजको िरण्डामा पवहलाको सेर्ो पदात नदखेेको र पवछ 

पदात लगाई सकेको दखेेको वथएँ । साँझ अं.७.३० बजे दददी गीर्ाको घर अगावड 

गाडीको आिाज सुनी हदेात ढोका खोली गाडी वभत्र गयो । दददीको आफन्र् मावनस 

होला भन््ने सोचें।सो अिस्थामा लोडसेवडङ्ग भएकोले अध्यारो वथयो । जीप गाडीको 

प्रि रंग एदकन गनत सदकन। घरको भान्सा कोठा अगावड लसुन लगाएको स्थानमा 

गाडी रोकेको दखेे एकजना मावनस सानो लाइट बाली घर वभत्र प्रिेश गरेकोसम्म 

दखेेको र मावनस कस्र्ो वथयो एदकन गनत सदकन। १५।२० वमनेटपवछ गेटमा गाडी 

रोकी ढोकाबन्द गरेको आिाज सुनें, दददी अस्पर्ाल र्फत जान लागु्न भयो होला भनी 

सोचे । भोवलपल्ट २९ गर् ेगीर्ा ढकालको भाई आई मलाई सोधेपवछ प्रहरी आए। 

पवछ बुझ्द ैजाँदा दददी गीर्ालाई वनजकै श्रीमान रन्जनप्रसाद कोइरालाले कर्तव्य गरेको 

लासलाई मकिानपुर रटिुङ्ग भन््ने स्थानमा लवग जलाएको थाहा पाए ँ भन््ने समेर् 

व्यहोराको बुवझएकी गीर्ा कटुिालले गरेको कागज। 

35. यस कायातलयमा वड.आई.वज. पदमा कायतरर् रन्जनप्रसाद कोइराला चीनमा र्ावलमको 

लावग वमवर् २०६८।५।१६ गर् ेजानु भएको वथयो। वनजलाई यस कायातलयबाट बा.१ 

झ ६२१३ नं. को प्राडो गाडी र चालक र्था अंगरिक सुवबधा स्िरुप उपलव्ध 

गराइएकोमा गाडी चालक स.प्र.ज. शंकर पौडलेले  बुझेको, र्ावलमबाट विदामा 

आएको कुरा वनजले यस कायातलयमा जानकारी नगराएको, विदशे र्ावलममा रहकेो 

व्यवक्त विदामा आउदा सम्िवन्धर् कायातलयलाई जानकारी गराउने िा नगराउन ेभन््ने 

सम्िन्धमा स्पि व्यिस्था नरहकेो हुदँा उक्त कुरा सम्िवन्धर् अवधकृर्को वििेकमा भरपने 

र विदामा आएपवछ रन्जनप्रसाद कोइरालाको आदशेबमोवजम नै चालक शंकर पौडेलले 

वमवर् २०६८।९।२१ गर् े विहान १० बज े वनजलाई वलन उपलव्ध गराइएको गाडी 

वलई गएको, वनजको वजम्मामा कुनै हार्हवर्यार नरहकेो साथै वमवर् २०६८।९।२७ गर् े

चालक शंकर पौडेलले १२३ वलटर पेट्रोल रन्जनप्रसाद कोइरालाको नाममा रहकेो 

व्यवक्तगर् खार्ामा जनाई लगेको कुपनबाट दवेखएको भन््ने समेर् व्यहोराको सशस्त्र 

प्रहरी बल प्रधान कायातलयको वमवर् २०६८।१०।२० गर्ेको पत्र । 

36. वमवर् २०६८।१०।७ गर्केा ददन १५ बज ेभाई रन्जनप्रसाद कोइरालालाई फोन गरी 

गीर्ा ढकाल (कोइराला) हराएको सम्बन्धमा पत्रकार माझ कुरा राख्नु पर्यो भनी 

बानेश्वर चोकमा भेट भएपवछ केही समयको लावग गाडी चावहयो भनेकोले बा. ८ च 

५४०८ नं. को गाडी ददएको हु ँ । वनज गाडी वलएर कहाँ गए थाहा भएन,  गाडी 
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लगेपवछ के कहा गयो भनी खोजी गदात फेला परेनन्, रार्को १२ बज ेभाईलाई फोन 

गदात फोन लाग्यो बोल्दा केही लागू औषध खाए जस्र्ो बोली सुवन वर्मी कहाँ छौ 

भन्दा म कहाँ छु थाहा छैन भनेका वथए । उक्त गाडीमा फेला परेको सेर्ो प्लाविक घर 

नवजक स्िीवमङ्गपुल मासी कोठा वनकाली काम गनत भनी कामदारहरुलाई ल्याई राख््न 

अराएको वथए । वनजहरुले नै ल्याई वडकीमा राखेका हुन् िा के हो सो मलाई थाहा 

भएन भन््ने समेर् व्यहोराको रबीन्रप्रसाद कोइरालाले गरेको कागज। 

37. म का.वज. विषणुबुढावनलकण्ठ गा.वि.स. पासीकोटमा आमा गीर्ा ढकाल 

(कोइराला) संगै बस्छु।  दादा आयूष, बाबा, हजुर आमा स्ियम्भुको घरमा बस्न ुहुन्छ, 

बाबा र ममीको झगडा वििाद हुने मलाई थाहा छैन । वमवर् २०६८।९।२५ गर्ेका 

ददन साँझ ७ बज ेदादा आयूषलाई फोन गदात फोन बाबाले उठाउनु भएकोले बाबा 

चाइनाबाट आउन ुभएको थाहा भयो । मैले बाबासँग कुरा गदात ममीले सुन््नु भएको 

वथयो । बाबाले हलेो बेटा के छ भनी फोन राख्नु भयो । ऐ. २७ गर् े विहान 

अं.७.३० बजेर्ीर म सुर्ी रहकेो वथएँ, दादाले गनुत भएको फोन उठाउँदा वर्मी यहाँ 

आउन े होइन ? भन््नु भयो मैले आमालाई सोध्छु अनी फोन गछुत भन।े आमासँग 

सोध्दा जाउन र् भन््नु भएकोले दादालाई मलाई वलन आउनु भनें । विहान १०.३० 

बज ेवर्र बाबा, दादा र चालक गाडी वलएर घरमा आउनु भयो । बाबासँग कुरा गरी 

बाबाले ल्याई ददएको कपडा लगाएं, बाबा ममीको कुन ै कुरा भएको सुवनन।१०।१५ 

वमनेट पवछ म, दादा, बाबासंगै गाडीमा स्ियम्भु घरमा गयौ। त्यसपवछ केही समयपवछ 

बाबा बावहर वनस्की जानु भएको वथयो, के कहाँ जान ुभयो थाहा भएन सो ददन भेट 

पवन भएन, भोलीपल्ट विहान बाबालाई दखेेको हो, अरु मलाई थाहा भएन भन््ने समेर् 

व्यहोराको आयतन कोइरालाको कागज । 

38. मेरो बाबा र आमा पवहला संगै रहदँा सामान्य वििाद हुने गरेको वथयो । ५।६ बषत 

अगावड दवेख बाबा र ममी फरक फरक घरमा बस्द ैआउनु भएको वथयो। म ७।८ 

मवहना अगावड दवेख बाबासँग बस्द ैआएको छु । ४।५ मवहना अगावड बाबा चाइना 

जानु भएको वथयो । एक मवहना अगावड चाइनाबाट फर्कत घरमा आउन ुभएर वमवर् 

२०६८।९।२७ गर् े विहान ७.३० बज े भाई आयतनलाई फोन गरी स्ियम्भु घरमा 

आउन ेहोइन भन्दा ममीसँग सोध्नुपछत भनेका वथए । केही समयपवछ भाईले फोन गरी 

ममीले जाउन र् भन््नु भएको छ, वलन आउन ुभनेकोले बाबा, चालक रामकुमार गुरुङ्ग 

र म कारमा भाईलाई वलन अं. १०.३० वर्र गयौ। ममीसँग मेरो कुरा भएको 

वथयो। बाबा र ममीको कुनै कुरा भएन। भाईलाई बाबाले ल्याई ददएको कपडा लगाई 

ददई बाबा सवहर् फकी घरमा आयौं । अं. १० वमनेटपवछ बाबा घरबाट बावहर 

वनस्की जानु भएको वथयो । सो ददन साँझ आउनु भएन । भोलीपल्ट विहान बाबालाई 

घरमा नै दखेेको हो भन््ने समेर् व्यहोराको आयूष कोइरालाको कागज । 

39. प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला)  ले २०६७ सालमा 

रन्जनप्रसाद कोइरालालाई आिश्यक कारबाही गररपाउँ भनी ददएको उजुरी वनबेदन 

दर्ात गररएको अवभलेखमा नदवेखएको भए र्ापवन वनज पीवडर् गीर्ा ढकाल (कोइराला)  

स्ियं उपवस्थर् भई रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफुलाई बारम्बार कुटवपट गरी यार्ना 

ददएकोले शावन्र् सुरिाको व्यिस्थाको लावग लैंवङ्गक सहसंा विरुद्ध उजुरी व्यिस्थापन 

र्था अनुगमन इकाई सल्लाहकार समूहका सदस्य माननीय सपना मल्ल प्रधानले 

रन्जनप्रसाद कोइरालालाई बोलाई अि आइन्दा यस प्रकारको हरकर् नगनत र हानी 

नपरु्याउन सम्झाई बुझाई गरी पठाएको भनी यस कायातलयमा मौवखक जानकारी 
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गराएको भन््ने समेर् व्यहोराको प्रधानमन्त्री र्था मवन्त्रपररषद ्कायातलय ससंहदरिारको 

वमवर् २०६८।१०।२२ गर् ेपत्र ।  

40. गीर्ा ढकाल (कोइराला)को हत्यामा र्ारा रेग्मी समेर्को संलग्नर्ा रहकेो कुरा खुल्न 

आएको हुदँा वनज र्ारा रेग्मीसमेर्लाई पवन पक्राउ गरी कानूनबमोवजम कारिाही 

गररपाउँ भन््ने समेर् व्यहोराको हरेराम ढकालको वमवर् २०६८।१०।२४ गर्ेको पुरक 

जाहरेी दरखास्र् । 

41. छोरा रन्जनप्रसाद कोइराला र बुहारी गीर्ा ढकाल (कोइराला) एक आपसमा संगोलमा 

बस्न नसकी छुट्टाछुटै्ट बस्द ैआएका वथए । नार्ी आयूष कोइराला बाबु रन्जनसंगै र 

कान्छो छोरा आमा गीर्ासँग बस्द ैआएका वथए । वमवर् २०६८।९।२१ गर् े छोरा 

रन्जन चाईनाबाट फकेको र मैले २ ददन पवछमात्र भेटेको हु ँ । छोरा वमवर् 

२०६८।१०।१ गर् े वबरामी भएकोले गंगालाल अस्पर्ाल लवग उपचार गरी भोलीपल्ट 

वडस्चाजत भएका हुन।्वमवर् २०६८।१०।८ गर् ेरन्जनप्रसाद कोइरालाले बुहारी गीर्ालाई 

कर्तव्य गरी मारेको अवभयोगमा पक्राउ भएको भन््ने सुने, वनज छोराले २०६८।९।२७ 

गर्ेनै गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी मकिानपुर वजल्ला रटस्टुङ्ग 

गा.वब.स. को मेत्राङ भन््ने ठाउमा लवग जलाएको भन््ने सुवन थाहा पाएको भन््ने 

व्यहोराको रमादिेी कोइरालाको कागज। 

42. रन्जनप्रसाद कोइराला र बुहारी गीर्ा ढकाल कोइराला एक आपसमा संगोलमा बस्न 

नसकी बुहारी गीर्ा का.वज. वबषणु गा.वब.स. को घरमा र छोरा रन्जन का.वज. 

इचङ्गुनारायण गा.वब.स. को घरमा बस्ने गरेका वथए, वनजहरु बीच अंश चलन र्था 

मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा दर्ात भएको छ। यसै क्रममा बुहारी गीर्ा ढकाल 

(कोइराला)लाई अपहरण गरर बेपिा पारेको भन््ने सम्बन्धमा बुहारीको बुबा हरेराम 

ढकालले हनुमानढोका प्रहरीमा दकटानी जाहरेी ददएका रहछेन्, सो सम्बन्धमा दबुै थरर 

उपवस्थर् भई छलफल गररयो, समस्या टंुगो लागेन । वमवर् २०६८।१०।४ गर्ेका ददन 

भाई रन्जनसमेर् गीर्ा ढकाल (कोइराला) को घरमा प्रहरीले खानर्लासी गदात फेला 

परेका गीर्ा ढकालको फोटो वखची वनकाली खोजर्लासको लावग माग गरेको हुनाले 

वनजको अंगरिकलाई ददएर पठाएको वथएं।  वमवर् २०६८।१०।७ गर्े रार्ी भाई रन्जन 

घरमा र कसैको सम्पकत मा नभएको थाहा पाएँ। मैले फोन गदात आफू मुवग्लङ्गमा रहकेो 

भनी बर्ाएका वथए। सो कुरा र्ारा रेग्मीलाई फोन गरी बर्ाए। वनजलाई खोज्न र्ारा 

रेग्मी समेर् गइवछन।् भोलीपल्ट वबहान भाई रन्जनले बुहारी गीर्ालाई कर्तव्य गरेको 

अवभयोगमा प्रहरीद्वारा पक्राउ परेको भन्ने समाचार माध्यमबाट थाहा पाएं, उक्त 

िारदार्मा र्ारा रेग्मीको संलग्नर्ा र भूवमका रहकेो भन््ने मलाई थाहा भएन भन््ने 

समेर् व्यहोराको रमेश कोइरालाको कागज ।  

43. प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाई खोज र्लास गद ैजाँदा फेला परेकोले पक्राउ गरी दावखला 

गरेका छौं भन््ने समेर् व्यहोराको प्रहरी प्रवर्िेदन । 

44. मैले पवहलो श्रीमानसँग सम्िन्ध विच्छेद गरी काठमाडौंमै बसी व्यिसाय गनत थाले पवछ 

रन्जनप्रसाद कोइरालासँग भेट भई एकआपसमा वििाह गने कुरा भई हालसम्म वनजसंगै 

बस्द ैआएकी छु। रन्जनप्रसाद कोइराला र वनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) 

बीचको सम्िन्ध विविएकोले वनजहरु एक आपसमा संगोलमा बस्न नसकी फरक-फरक 

घरमा बस्द ैआएको थाहा छ । रन्जनप्रसाद कोइराला र्ावलमको लावग चाइना गई 

वमवर् २०६८।९।२१ गर् ेविदा वलई आएकोले एयरपोटतमा वलनको लावग म र चालक 

शंकर पौडेल गई ल्याई मेरै घरमा लगेकी वथएं । वमवर् २०६८।९।२६ गर् े म 
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मलेवशया गई वमवर् २०६८।१०।५ गर् े नेपाल फर्कत एकी हु ँ । घरमा आएपवछ 

रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल हराएकी छे, कहाँ गइन् थाहा भएन भनेका 

वथए। वमवर् २०६८।१०।६ गर् ेगीर्ा ढकालको बािु हरेराम ढकालले ददएको उजुरी 

वनिेदन सम्िन्धमा छलफल गने भनी हनुमानढोकामा म पवन आएकी वथएं। ऐ. ७ 

गर् े विहान मेरो गाडी वलएर दददी रमा भारर्ी कहाँ जान्छु भनी रन्जनप्रसाद 

कोइराला गएको र साँझ फोन गदात फोनको घण्टी जाने, फोन नउठाउने गरेको र 

उठेपवन गाडी चलेको जस्र्ो आिाज आउन ेगरेको वथयो। के कहाँ गए होलान भनी 

खोजी गनतको लावग मेरो भाई इश्वर रेग्मीलाई साथ वलई ररङरोड चद्कर लगाई 

विवभन््न होटलमा गई खोज्दा पवन पिा नलागे पवछ रमेश कोइरालाको घरमा गयौं,  

रमेश कोइरालाको फोनबाट रन्जनप्रसाद कोइरालालाई फोन गरी कहाँ छौ भन्दा कुनै 

ठाउं नबर्ाएको र मैले फोन गदात मुवग्लङमा छु भनेको र नागढंुगा प्रहरीमा फोन गरी 

बा.८ च ५४०८ नं. को कार बावहर गएको छ छैन भनी फोनबाट जानकारी सलंदा 

गएको भन््ने थाहा पाई खोजी गनत भनी चालक शंकर पौडलेलाई सरकारी गाडी वलई 

स्ियम्भु चोकमा आउन भनें। म भाई इश्वर रेग्मीको मोटरसाइकलमा स्ियम्भु गएँ। 

मोटरसाइकल त्यही छोडी भाई, चालक, बडीगाडत ऋवषराम पौडले समेर् भई खोजी गनत 

गयौ। रार्को अं. १२ बजेको वथयो होला, नागढंुगा हुद ै जाँद ै गदात भाई शंकर 

रेग्मीलाई वचर्िनमा फोन गरी वर्मी बा.८ च ५४०८ नं. को गाडी खोजी गद ै

काठमाडौं र्फत आउँ हामीपवन आउँद ैछौं भने, नौबीसे कटेपवछ भाई शंकरले मलाई 

फोन गरी उक्त नं.को गाडी रामनगरमा भेरटयो। गाडीमा वभनाज ुबेहोस जस्र्ो सारै 

विरामी जस्र्ो दवेखनुहुन्छ भनेकोले उपचारको लावग अस्पर्ाल लैजाउ भनें । भाइले 

अस्पर्ालमा लवग जाँच गराएपवछ घरमा राखेको र म समेर् नारायणगढ माइर्ी घरमा 

अं. ४ बजे पुगी रन्जनसँग भेट भयो । म सँग गएका चालक बडीगाडतहरुलाई सुत््न 

पठाएँ । रन्जनसँग कुरा गदात प्रि बोली नफुट्ने केही निोल्ने गरेकोले र्पाइले 

गीर्ालाई केही गनुत भएको छ की भनी सोध्दा वनजले टाउको हल्लाएर हो भनी आँशु 

खसाली रोए । त्यसो हो भन ेअि काठमाण्डौमै जाउँ जे जसो गनुत पने हो त्यही गएर 

गनुत पछत भनी भन े । त्यसपवछ चालक शंकरलाई फोन गरी वर्मीहरु गाडी वलएर 

काठमाण्डौं र्फत फकतन ुभनी भाई इश्वरलाई र्ेल भनत भनी रु. २०००।– छोवड मैले 

रन्जनलाई बा.८ च  ५४०८ नं. को गाडीमा काठमाडौं र्फत ल्याउद ै गदात 

बीचबाटोमा गाडी साइड लगाएं।अि वर्मीले छोराहरु र आमालाई हनेुत, गीर्ा मरी, म 

फँसे भनी छट्परटने गरेकोले यस्र्ो कुरा अि नदोहोराउनु म सुन््न चाहन््न भनी आउद ै

गदात बैरेनी करट सकेपवछ वनजले गाडी रोकी वर्मी अको गाडीमा जाउ म पवछ आउछु 

भन्दा मैले संगै जानुपछत भनी वजवद्ध गदात समेर् नमानी कसम खाई म जसरी भएपवन 

आउछु भनेकोले चालक शंकरलाई फोन गरी वर्मी कँहा आउद ैछौ भनी फोन गदात 

हामी आउद ैछौ भनी केही समय पवछ बा.१ झ ६२१३ नं. को गाडी वलई आई 

पुगे । म सोही गाडीमा आए।ं नागढंुगा क्रश गरी आउद ैगदात वनज रन्जनले मेरो गाडी 

पुवलसले रोदयो भनेकोले रार्ी रटपाएको नम्िर भएकोले प्रहरीले रोदयो होला भन््ने 

सोचें, वनजले फोन काटे हामी स्ियम्भु घरमा गयौं । केही समयपवछ वड.आई.जी. 

रन्जन श्रीमर्ी गीर्ाको हत्या अवभयोगमा पक्राउ भन््ने संचार माध्यमबाट समेर् सुनेकी 

हु।ँ वनजले गीर्ा ढकालको हत्या गरेको भवनएको ददनमा म मलेवशयामा रहकेोले कर्तव्य 

गनतमा मेरो कुन ैसंलग्नर्ा छैन । हरेराम ढकालले दकन मलाई पवछ दकटानी जाहरेी 
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ददन ु भयो मलाई थाहा भएन भन््ने समेर्को प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीले अवधकारप्राप्त 

अवधकारी समि गरेको बयान। 

45. वमवर् २०६८।१०।६ गर्ेका ददन छोरीको उपचारको लावग काठमाडौंमा आई दददी 

र्ारा रेग्मीको घरमा बसेको वथएं । वमवर् २०६८।१०।७ गर्ेका ददन साँझ वभनाजु 

रन्जनप्रसाद कोइराला हराएकोले खोजी गनत जानु पर्यो भनी मेरो मोटरसाइकलमा 

दददी र्ारा रेग्मीलाई राखी काठमाडौ चक्रपथ ररङरोड घुमी, विवभन््न होटलहरुमा खोजी 

गयौ फेला परेनन् । रार्को अं. १२ बज े वर्र वभनाजु मुवग्लङ र्फत रहकेो भन््ने 

दददीबाट थाहा भएकोले खोजी गनतको लावग दददीले बा.१ झ ६२१३ नं. को गाडी 

मगाई स्ियम्भु चोकमा ल्याउनु भनेकोले हामी स्ियम्भु चोकमा गयौं । त्यँहा गाडी 

वलएर चालक शंकर पौडले,  यानबहादरु शाही र ऋवषराम ढंुगेल आए पवछ हामी 

खोजी गनत थानकोट नौबीसे हुदँ ैजाँद ैगदात दददीले शंकर रेग्मीलाई फोन गनुत भएकोले 

वभनाज ुरामनगरमा फेला पनुत भयो रे भन््नु भयो। दददीले यानबहादरु शाही र मलाई 

मुवग्लङमा बस्नु भन््नु भयो । हामी त्यही बस्यौं, भोली पल्ट साँझ गाडी आयो। दददी 

सो गाडीमा दवेखन। हामी गाडी चढी काठमाडौं आउँद ै गदात बैरेनी अगावड सडक 

छेउमा बा.८ च ५४०८ नं. को गाडी रोदकएको, दददी सडक छेउमा उभी रहन ु

भएको र वभनाज ु गाडी वभत्र दखेेको वथएं। दददी हामी चढेको गाडीमा चढ्नु 

भयो।वछटो जाउ भनी हामी काठमाडौं आयौं। थानकोट र्फत आउदै गदात नागढंुगामा 

गाडी रोकी प्रहरीले पक्राउ गरेको भनी दददीले भनेकोले थाहा पाएको हो। हामी 

स्ियम्भु घरमा पुवग बसेका वथयौं। केही समयपवछ वड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ी 

गीर्ाको हत्या अवभयोगमा पक्राउ परेको भन््ने सुनी थाहा पाएको हु ँ भन््ने समेर् 

व्यहोराको बुवझएका इश्वर रेग्मीले अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको कागज । 

46. वमवर् २०६८।१०।७ गर्ेको रार्ी म घरमै वथए । दददी र्ाराले फोन गरेर वभनाजु 

हराउन ुभएको छ, बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी वलएर वहड्न ुभएको छ, खोजी 

गनतको लावग मुवग्लङ र्फत आउँ हामी काठमाडौंबाट आउँद ैछौं भन््नु भएकोले म मोटर 

साईकल वलई खोजी गनतको लावग वचर्िन रामनगर आइपुग्दा रामनगरको सडक 

दकनारामा बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी रोदक राखेको दखेें र नवजक गई हदेात 

वभनाजुलाई दखेें।गाडीको ढोका खोली हदेात वबरामी भए जस्र्ो दखेें, बोलाउदा बोल्नु 

भएन । मैले गाडी हाँकी अस्पर्ाल लवग जाँच गराउदा केही रक्तचाप बढेको भनी 

डादटरल ेभनेको र यसमा केही डर मान््नु पदैन भनेकोले वनजलाई मेरो घरमा लवग 

राखेको वथए । विहान अं. ४ बज े दददी पवन आइपुगु्न भयो।दददी वभनाजुको के के 

कुरा भए मलाई थाहा भएन । वनजहरु सरकारी गाडी वलएर गए। ददनको १२ बज े

न्यूजमा वड.आई.जी. रन्जन श्रीमर्ीको हत्यामा पक्राउ परेको कुरा संचार माध्यमबाट 

थाहा पाए भन््ने समेर् व्यहोराको बुवझएका शंकर रेग्मीले अवधकारप्राप्त अवधकारी 

समि गरेको कागज ।   

47. कररि एक बषत अगावड रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल (कोइराला)लाई घरमा 

बस्न नददई र्ाला लगाएको विषयमा वजज्ञासा राख्दा घरकै शत्रुले यस्र्ो कायत गरेको 

हो। सहयोग गनुतहोस भनी सहयोगको अपेिा गरेकीले सोही ददन प्रहरीको सहयोगमा 

घर खोवलएको वथयो । वमवर् २०६८।९।३० गर्ेका ददन गीर्ाको घर अगावड प्रहरी 

आई जम्मा भेला भएको दवेख बुझ्दा गीर्ा हराएकी वछन भन््ने थाहा भयो । वमवर् 

२०६८।१०।८ गर् े रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमर्ी गीर्ालाई कर्तव्य गरी 

मकिानपुर वजल्लाको रटिुङ्गको जंगलमा लवग जलाएको भन्न े थाहा पाए ं । वनजले 
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श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने समेर् व्यहोराको 

र्ारा थापाले अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको कागज । 

48. रन्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नै श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई वमवर् २०६८।९।२७ गर्े 

कर्तव्य गरी मकिानपुर वजल्लाको रटिुङ्गको जंगलमा लवग जलाएको भन््ने थाहा पाएं। 

वनजले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन््ने समेर् 

व्यहोराको ज्िाला कँुिरले अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको कागज । 

49. गीर्ा ढकाल (कोइराला) छोरा आयतनलाई साथमा वलई का.वज. विषणु गा.वि.स. 

िडा नं. ५ को घर बस्ने गरेकी वथइन । श्रीमान श्रीमर्ी बीचको सम्िन्ध राम्रो वथएन 

। वनजहरु बीच अंशचलन र माना चामल मुद्दा काठमाडौं वजल्ला अदालर्मा चलेको  

थाहा पाएको हु।ँ वमवर् २०६८।९।२९ गर् ेगीर्ा ढकाल (कोइराला) हराएको भन््ने 

सुनेको र २०६८।१०।८ गर् ेरन्जनप्रसाद कोइराला श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) 

को हत्या अवभयोगमा पक्राउ परेको भनी सुनी थाहा पाए। गीर्ा ढकाललाई 

रन्जनप्रसाद कोइरालाले वमवर् २०६८।९।२७ गर् े कर्तव्य गरी मकिापुर वजल्लाको 

रटिुङ्ग गा.वि.स. को जंगलमा लवग जलाएको भन््ने थाहा पाएँ । वनजले श्रीमर्ी 

गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरी जलाएकोमा विश्वास लाग्छ भन््ने समेर् व्यहोराको वसर्ु 

काकी र डा. नारायण कँुिरले अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको कागज । 

50. दददी वभनाजुको सम्बन्ध राम्रो वथएन।वभनाजु वमवर् २०६८।९।२१ गर्े चाइनाबाट 

नेपाल आएपश्चात्का केही ददनसम्म दददी गीर्ासंग सम्पकत भै रहकेोमा वमवर् 

२०६८।९।२८ गर् े फोन सम्पकत नभएकोले ऐ. २९ गर्े दददीको घरमा गएर हदेात 

गेटमा र्ाला लगाएको वथयो। यसैक्रममा दददीको घरमा काम गने सँग भेट भई 

सोवधखोवज गदात वनजले पवन घरमा नदखेेको, नभटेको, साँझ ७/८ बज े वर्र वजप 

जस्र्ो गाडी वभत्र पसेर बावहर वनस्केको दखेेको भनेकोले ऐ.३० गर्े प्रहरीको सहयोगले 

ढोका खोली हदेात घरमा नभएको, बेडरुममा र्ाल्चा लगाएको दवेखयो। त्यसपवछ जाहरेी 

ददई खोजर्लास गदात प्रवर्िादीले कर्तब्य गरी शि मकिानपुरमा पुर्याई जलाएको भन्ने 

कुरा एदकन भयो। दददी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गन े योजनामा 

मवर्यारको रुपमा र्ारा रेग्मी समेर् संलग्न वछन ्भन््ने समेर् व्यहोराको ददपक ढकालले 

अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको कागज।  

51. वमवर् २०६८।९।२८ गर् े विहान यस कायातलय अन्र्गतर् वजल्ला मकिानपुर रटिुङ्ग 

गा.वि.स. िडा नं. ८ वत्रभुिन राजपथको मेत्राङ्ग भन््ने स्थानमा जलाइएको 

अिस्थामा मावनसको लास फेला परेकोले लास जाँचको प्रारवम्भक अनसुन्धान कायत गरी 

अन्य कायत जारी रहकेोमा वमवर् २०६८।१०।७ गर् ेसाँझ १९ बजेको समयमा उक्त 

स्थानमा गाडी सवहर् एकजना मावनस आई घटनास्थलको सुक्ष्म वनगरानी गरररहकेो 

भन््ने स्थानीय मावनसहरुबाट सूचना प्राप्त भएकोले प्रहरी टोली खरटई जाँदा वनगरानी 

गन ेमावनस र वनजले प्रयोग गरेको बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी सवहर् फेला 

पारी कायातलयमा ल्याई सोधपूछ गदात वनगरानी गन ेभवनएका मावनस सशस्त्र प्रहरीको 

वड.आई.जी. रन्जनप्रसाद कोइराला भएको र हटेौडा हुद ैवबरगंज र्फत जान लागेको, 

ददशा लागेर ददशा गने स्थान हदेात स्थानीय मावनसहरुले मलाई रोकी प्रहरी बोलाएका 

हुन ् भनी घटनाप्रवर् अनवभज्ञर्ा रहकेो बर्ाए।सोही व्यहोरा वजल्ला प्रहरी कायातलय 

हटेौडाका प्रहरी उपरीिक श्याम खड्का समेर्लाई जानकारी गराएपवछ वड.आई.वज.  

भए छावड ददन ुभन््ने आदशे भएकोले छोवड ददएको हो, वनजको श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल 

(कोइराला) हराएको भन््ने सम्िन्धमा यस कायातलयमा कुनै वलवखर् मौवखक जानकारी 
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वथएन भन््ने समेर् व्यहोराको इलाका प्रहरी कायातलय, पालुङ्गको घटना वििरण 

कागज। 

52. मैले मृर्कका भाई प्रददप ढकाललाई वमवर् २०६८।९।२७ गर्े गीर्ा ढकालको बारेमा 

भएको व्यहोरा बर्ाई सकेको छु भन्ने समेर् व्यहोराले गीर्ा कटुिालले महानगरीय 

प्रहरी प्रभाग बुढावनलकण्ठमा गरेको वमवर् २०६८।९।३० गर्ेको कागज। 

53. प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोईरालाले मुलुकी ऐन, ज्यान सम्िन्धी महलको १ नं. विपररर् 

१३ (३) नं. बमोवजमको कसूर अपराध गरेकाले वनजलाई सोही महलको १३ (३) 

नं. बमोवजम सितस्ि सवहर् जन्म कैद र प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीले मुलुकी ऐन, ज्यान 

सम्िन्धी महलको १ नं. विपरीर् १६ नं. बमोवजमको कसूर अपराध गरेको हुदँा 

सोही महलको १६ नं. बमोवजम सजाय गररपाउँ भन््ने समेर् व्यहोराको अवभयोग पत्र 

।  

54. म ११ मवहने नेशनल वडफेण्डस कोसतको र्ावलम गनत २०६८ साल भार मवहनामा 

चाईना गई वमवर् २०६८।0९।२१ गर् ेविदा वलई नेपालमा आउँदा र्ारा रेग्मी मलाई 

ररवसभ गनत एयरपोटतमा आएकी, सो २१ गर्ेदवेख २७ गर्ेसम्म घरमा मेरी आमा र 

बच्चासँग िसेको वथएँ । २७ गर्े छोरा आयुषले कान्छो छोरा आयतनलाई विद्यालय छुट्टी 

भएकोले संगै बस्ने कुरा गरेकोले भाईलाई वलन जाउँ भनेकोले बुढावनलकण्ठ गई 

छोराहरु, म र ड्राइभर कररि पौन े घण्टामा बुढावनलकण्ठबाट फकी भाटभटेनीमा 

सवपङ्ग गरी आएका हौं। बुढावनलकण्ठको घरमा मैले गीर्ा ढकाललाई 

दवेखन।भाटभटेनीमा २७ गर् े १२ बज े दवेख ३ बजसेम्म सामान हरेी महाराजगञ्जको 

नविनराज जोशीको रेिुरेण्टमा बवस नविन जोशी र मैले एक एक िोर्ल वियर वपयौ।ँ 

त्यसपवछ िेलुकीको अं ६.३० बजेवर्र नविनराज जोशी र म आफ्नो घर स्ियम्भुमा 

गइ बवस नविन र म इवभवनङ्गिाकमा गई रार्को ९.३० बज ेनविन वनजको घरमा 

गए म आफ्नो घरमा गएँ। म चीनबाट घरमा आउँदा जानकारी ददन जरुरी नभएकोले 

जानकारी ददएको वथइन । मलाई गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई अपहरण गरी िेपिा 

पारेको आरोप लगाएको हुदँा वमवर् २०६८।१०।७ गर्े ३ बजे वनजको खोजीमा 

काठमाडौंबाट हटेौडा हुदँ ैनारायणघाट जाने वसलवसलामा रार्ी मकिानपुरको रटिुङ्ग 

नवजक खुल्ला रोडमा मैले गाडी रोकी वपसाि फेरी अवल पर पुगेपवछ गाउँले आई 

हाम्रो गाउँमा घट्ना घटेको छ भनी मलाई रोकी प्रहरी आएपवछ म प्रहरीहरुसंगै 

आएको हु।ँमलाई स.प्र.ज. शंकर पौडले समेर्ले वमवर् २०६८।१०।७ गर् े खोज्न 

गएका हुन् । पेट्रोल दकन््ने आदशे मैले ददएको होईन । बा.८ च ५४०८ नं. को 

गाडी प्रहरीले बरामद गरेको हो। गीर्ा र मेरो बीच यसै अदालर्मा अंश मुद्दा समेर् 

दायर भएको कारण म मावथ पोल गरेको हो।मैले गीर्ा ढकाललाई कर्तव्य गरेको 

होईन । श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) र मेरो सम्िन्ध रामै्र वथयो भन्ने व्यहोराको 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाले काठमाडौ ँवजल्ला अदालर्मा गरेको बयान ।  

55. मैले प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालासँग वििाह गरेको होइन। रन्जन र वनजको श्रीमर्ी 

गीर्ा ढकालको सम्िन्ध राम्रो छैन भन््ने मलाई जानकारी पवहले नै थाहा वथयो। गीर्ा 

ढकाललाई कर्तव्य गनतमा मेरो संलग्नर्ा छैन। वमवर् २०६८।९।२६ गर् ेमलेवसया गई 

माघ ५ गर्े आएकी हु।ँम मलेवशयाबाट फकेको रार् रन्जन मेरो घरमा आई म संगै 

बसेका हुन।् रन्जनप्रसाद कोइराला र म आवधकाररक लोगे्न स्िास्नी नभएपवन संगै िस्ने 

गरेको हुदँा मेरो भाईहरुले रन्जनलाई वभनाजु भनेका होलान् । मलाई रन्जनले रखैल 
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राखेको कारण गीर्ालाई मारेको भन््ने जाहरेी व्यहोरा झुट्टा हो भन््ने समेर् व्यहोराको 

प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीले सुरु काठमाडौ ँवजल्ला अदालर्मा गरेको बयान । 

56. DNA परीिण प्रवर्िेदन पठाएको महानगरीय प्रहरी पररसर काठमाडौको च.नं. 

५९६१ वमवर् २०६८।१२।२ को पत्र । 

57. घटना वििरण कागज गन े वसर्ु काकी, ज्िाला कँुिर, गीर्ा कटुिाल, प्र.ज. 

युगमाया श्रेष्ठ, स.प्र.ज. रामकुमार गुरुङ, शंकर पौडले, जाहरेिाला हरेराम ढकाल, 

स.प्र.स.ह. सहदिे जैसी, रामकुमार स्याङर्ाङ, रमादिेी कोइराला, रविन्रप्रसाद 

कोइराला, रमेश कोइराला, शंकर रेग्मी, इश्वर रेग्मी, आयूष र आयतन कोइराला, 

सुवनर्ा दोङ, सुयत बहादरु दोङ, दकरणमान बल, मंगलबहादरु मोक्तान, यानबहादरु 

शाही, प्र.ज. वजरे्न्र  महर्ो, प्र.ह. कृषण ढकाल, प्रहरी वनरीिक वडल्लीप्रसाद 

मैनाली, विशेषज्ञ डा. विनुशोभा र्ुलाधर, जीिनप्रसाद ररजाल, वनमतला उप्रेर्ी र 

प्रददप ढकालले गरेको बकपत्र वमवसल सामेल रहकेो दवेखयो। 

58. वमवर् २०६८।९।२७ गर्े साँझ ८. बजकेो समयमा बा.१ झ ६२१३ नं. को गाडीमा 

मैले रन्जनप्रसाद कोइरालाको लावग फुलट्ांकी ५९ वलटर वडजेल भरेको हु ँभन््ने समेर् 

व्यहोराको स.प्र.स.ह. शहदिे जैशीको बकपत्र। 

59. रन्जनप्रसाद कोइरालाको घरमा ४ बषत अवघ दवेख काम गनत बसेको हु।ँ रन्जनप्रसाद 

कोइराला र गीर्ा ढकालको बीच के कस्र्ो सम्िन्ध वथयो थाहा भएन। उहाँहरु 

कवहल्यै सँगै बसेको देवखन।रन्जन सरको घरमा र्ारा रेग्मी आउन ेगनुतहुन्थ्यो।रन्जनप्रसाद 

कोइरालाले श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरी मारेको भनी घरमा 

प्रहरीहरु आएकाले थाहा पाएको भन््ने समेर् व्यहोराको कागज गन े राजकुमार 

स्याङर्ानको बकपत्र।  

60. राविय विवध विज्ञान प्रयोगशालाबाट DNA परीिण भई प्राप्त प्रवर्िेदन वमवसल सामेल 

रहकेो । 

61. प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. 

बमोवजम सितस्ि सवहर् जन्मकैद हुने हुन े ठहछत । प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा 

वनजलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १६ नं. को षडयन्त्र रहकेो अवभयोग िादीले 

प्रमावणर् गनत नसके पवन वनज प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीको िारदार्को अवघपवछ सम्बन्ध 

रहकेो पाइदा अरु दकवसमको मर्लिीको भूवमका रहकेो देखखँदा यी प्रवर्िादीलाई 

मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोवजम एक बषत कैद हुन ेठहछत 

भन्ने काठमाडौं वजल्ला अदालर्को वमवर् २०७१।१।७ को फैस्ला ।  

62. सुरुले मलाईत ज्यान सम्िन्धीको १३(३) नं. बमोवजम सितस्ि सवहर् जन्मकैदको सजाय 

हुन े ठहर्याई गरेको फैसलामा मेरो वचि बुझेन। र्सथत मेरो पुनरािेदन वजदकर 

िमोवजम सफाइ पाउँ भन्ने प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको पुनरािेदनपत्र । 

63. सुरुले ज्यान सम्िन्धीको १७ (३) नं. बमोवजम एक बषत कैद हुने ठहर्याई गरेको 

फैसलामा मेरो वचि बुझेन। र्सथत सुरुको फैसला िदर गरी मेरो पुनरािेदन वजकीर 

बमोवजम सफाइ पाउँ भन्ने र्ारा रेग्मीको पुनरािेदनपत्र।  

64. प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाईत ज्यान सम्िन्धीको १६ नं. बमोवजम सजाय गरी पाउँ भन्ने 

अवभयोग माग दािी रहकेोमा ज्यान सम्िन्धीको १७(३) नं. िमोवजम सजाय गरेको 

फैसलामा वचि बुझेन। र्सथत अवभयोग माग दािीिमोवजम प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाईत 

हदसैम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने िादी नेपाल सरकारको पुनरािेदनपत्र । 
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65. सुरु अदालर्ले धरौट माग गरेकोमा पुनरािेदन अदालर्ले थुनामा राख््ने आदशे भए 

पश््चार्् वनिेदकले समपतण गरी थुनामा गएको अिस्था दखेखँदनै।सुरुबाट फैसला हुदँा कैद 

र्ोदकएकोमा अ.बं. 194 नं. बमोवजमको सुविधा माग गनतलाई पुपति वनवमि थुनामा 

बस्न ु पन े मुद्दामा त्यस्र्ो सुविधा प्राप्त हुन सद्ने अिस्था नददखएकोले पुनरािेदन 

अदालर् पाटनको वमवर् 2071।4।23 को आदशे वमलेको नदेवखएकोले बदर गररएको 

छ ” भन््ने वमवर् 2071।10।2 मा यस अदालर्बाट भएको आदशे। 

66. यसमा िादी नेपाल सरकार, प्रवर्िादीहरु रन्जनप्रसाद कोइराला र र्ारा रेग्मीको 

पुनरािेदन परेको देवखदा उक्त पुनरािेदनपत्रहरु िादी प्रवर्िादी एक अकातलाई अ.बं. 

२०२ नं. प्रयोजनाथत सुनाउनु भन््ने वमवर् २०७१।८।९ मा पुनरािेदन अदालर् 

पाटनबाट भएको आदशे । 

67. प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको हकमा वमवसल संलग्न प्रमाणहरुबाट वनजले आफ्नी 

श्रीमर्ी गीर्ा ढकाल (कोइराला) लाई कर्तव्य गरेको पुवि हुन आएकोले वनजलाई 

मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको 13(3) नं. बमोवजम सितस्ि सवहर् जन्मकैद हुने 

ठहराई सुरु काठमाडौ ँवजल्ला अदालर्बाट वमवर् 2071।1।7 मा गरेको फैसला वमलेको 

दखेखँदा सदर हुन े ठहछत।अकात प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा काठमाडौं वजल्ला 

अदालर्को उक्त वमवर्को फैसला उपर वनजले वमवर् 2071।4।23 मा अ.बं. 194 

नं. को सुविधा वलई यस अदालर्मा पुनरािेदन गरेकोमा अ.बं. 194 नं. को सुविधा 

ददन े यस अदालर्को आदशे सम्मावनर् सिोच्च अदालर्को वमवर् 2071।10।2 को 

आदशेद्बारा िदर भएको र वनजलाई धरौट र्ारेखमा राख््ने काठमाडौं वजल्ला अदालर्को 

आदशे िदर गरी वनजलाई अ.ि. 118 को दहेाय (2) बमोवजम थुनामा राखी पुपति 

गनुत भन््ने यस अदालर्को वमवर् २069।3।7 को आदशे पश््चार् वनज प्रवर्िादीले 

अदालर्समि समपतण गरी थुनामा बसेको नदखेखँदा वनजको पुनरािेदन लाग्न सके्न नभई 

सुरु काठमाडौं वजल्ला अदालर्बाट वनजलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. िमोवजम 

सजाय गने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन््नु परेन।सो हुदँा वनजको पुनरािेदनको 

औवचत्यमा प्रिेश गनुत नपरेकोले उक्त पुनरािेदन खारेज हुन े ठहछत । िादी नेपाल 

सरकारको पुनरािेदनको हकमा वमवसल प्रमाणबाट वनज प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीले 

िारदार्मा मुख्य भई षड्यन्त्र गरेको भन््ने पुवि हुन सकेको नपाइदा सो र्फत को िादी 

नेपाल सरकारको पुनरािेदन वजकीर र अवभयोग दािीबाट सफाई पाउँ भन््ने प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइरालाको पुनरािेदन वजकीर समेर् पुग्न सकै्तन भन्ने व्यहोराको पुनरािेदन 

अदालर् पाटनको वमवर् २०७२।८।२३ को फैसला।  

68. पुनरािेदन अदालर् पाटनबाट फैसला गदात िादी पिबाट प्रस्र्ुर् गररएको 

अवभयोगपत्रमा उल्लेवखर् कपोकवल्पर् र शंकास्पद प्रमाणहरुलाई िहण गररएका छन्। 

प्रस्र्ुर् मुद्दामा वमवसल संलग्न कागज प्रमाणबाट मैले गीर्ा ढकाल कोइरालाको मृत्यु 

गराएको भन्ने िस्र्ुवनष्ठ एिं खवम्बर प्रमाणले िादी पिले पुवि गनत सकेको छैन। 

आरोवपर् कसूर अपराधको आपरावधक कायत एिं आपरावधक मनसाय दिुैको स्िर्न्त्र, 

भरपदो एिं र्थ्यगर् प्रमाणहरुबाट स्थावपर् एिं पुियाई भएको छैन । फौजदारी 

अपराधमा अपराध भएको भन्ने र्थ्य अथातर् Corpus Delicti िादीले प्रमावणर् गरी 

त्यस पवछ मात्र अवभयोग लगाएको पिले नै त्यस्र्ो अपराध गरेको भनी प्रमावणर् गनुत 

पन े हुन्छ। प्रस्र्ुर् मुद्दामा हार्को हड्डीको DNA परीिणका लावग विवध विज्ञान 

प्रयोगशालामा परीिणको लावग पठाएकोमा वर्घ्राको हड्डी Famour Bone को DNA 
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परीिण प्रवर्िेदन बनाएको दवेखन्छ। उक्त DNA परीिण प्रवर्िेदनले गीर्ा ढकाल 

कोइरालाको मृत्यु भएको र मेत्राङ्गमा जलाएको भवनएको गीर्ा ढकाल कोइराला नै 

हो भनी प्रमावणर् गदैन। गीर्ा ढकाल कोइरालाको मृत्यु भएको अकाट् प्रमाणबाट 

पुवि नभएसम्म शंकाको भरमा म पुनरािेदकलाई दोषी करार गन ेगरी सुरु काठमाडौं 

वजल्ला अदालर्बाट वमवर् २०७१।१।७ मा भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरािेदन 

अदालर् पाटनबाट वमवर् २०७२।८।२३ मा भएको फैसला बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने 

व्यहोराको प्रवर्िादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको यस अदालर्मा दायर हुन आएको 

पुनरािेदन पत्र। 

69. प्रवर्िादी र्ारा रेग्मी िारदार्का ददन नेपाल बावहर विदशे भएको कुरामा वििाद छैन। 

िारदार् भन्दा अवघ दिुैजना संगै ँबसेको भन््ने कुरा वमवसल प्रमाणबाटै स्पि खुलेको, 

घटना हुन ु अगावड र घटना भएपश््चार् ् प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाकोमा फोन 

सम्पकत गरेको, हत्या पूित, हत्या गररएको समय िररपरी र हत्या पश््चार्् पटक पटक 

फोन सम्पकत गरे बाट मानत पुन: योजना र सल्लाह सहमवर् गरेको समेर् पुवि 

भइरहकेो अिस्थामा प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको 17 (3) 

नं. बमोवजम सजाय गन े गरेको फैसला नवमलेको हुदँा प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाई 

अवभयोग दािी बमोवजम सजाय गररपाउँ भन्ने िादी नेपाल सरकारको र्फत बाट यस 

अदालर्मा दायर हुन आएको पुनरािेदन पत्र । 

70. यसमा िारदार् हुदँाका बखर्को अिस्थालाई दवृिगर् गदात वनिेदकलाई भएको सजायको 

मात्रा विचारणीय देवखएकोले पुनरािेदन अदालर् पाटनको वमवर् २०७२।८।२३ को 

फैसला फरक पनत सके्न दसेखंदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनाथत 

महान्यायावधिक्ताको कायातलयलाई सूचना ददनू भन्ने यस अदालर्को वमवर् 

२०७४।९।२३ को आदेश। 

71. यसमा प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला पुनरािेदक र नेपाल सरकार प्रत्यथी भएको 

मुद्दा नं. ०७२- CS-१९३७ को कर्तब्य ज्यान मुद्दामा वमवर् २०७४।९।२३ मा प्रत्यथी 

वझकाउने आदशे भइसकेको र प्रस्र्ुर् मुद्दा उक्त मुद्दासंग अन्र्रप्रभािीर् भएकोले मुलुकी 

ऐन, अ.बं. २०२ नं. र्था मुलुकी फौजदारी कायतविवध संवहर्ा, २०७४ को दफा 

१४० (३) नं. को प्रयोजनाथत प्रत्यथी वझकाई आएपवछ वनयमानुसार गरी पेश गनुत 

भन्ने यस अदालर्को वमवर् २०७६।५।२६ को आदशे। 

72. वनयमबमोवजम दवैनक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्र्ुर् मुद्दामा पुनरािेदक 

प्रवर्िादीकोर्फत बाट उपवस्थर् विद्बान िररष्ठ अवधिक्ता त्रय श्री शेर बहादरु के.सी.,श्री 

गोविन्द बन्दी, श्री रोणराज रेग्मी, र्था विद्वान अवधिक्ताहरु श्री भाइराजा राई, श्री 

वचत्र बहादरु के.सी. र श्री दािा र्ामाङ्गले वमवर् ०६८।९।२८ मा मात्र  Dead 

Body भेरटएको, अवस्थपञ्जर पवहचान नभएको, Autopsy Report मा मृत्युको कारण 

नखुलेको, िारदार्को प्रकृवर्बाट प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई कम सजाय हुनु पने 

दवेखएको, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८ मा भएको कानूनी व्यिस्था बमोवजम ऐ. 

दफा ३ मा उल्लेख गररएका कुराको प्रमाण बुझ्दा िाह्य प्रमाण मात्र बुझ्न ुपनेमा सो 

बमोवजम नबुवझएको, प्रवर्िादीले मानुत पन ेसम्मको कारण नभएको,साथै प्रवर्िादी र्ारा 

रेग्मी िारदार्को समयमा मलेवशयामा रहकेो, केिल प्रवर्िादी रन्जनसंग फोन भएको 

आधारमा मात्र अवभयोजन गररएको हुदँा प्रवर्िादीहरुलाई सजाय गने गरी भएको उच्च 

अदालर् पाटनको फैसला वमलेको नहुदँा बदर हुनुपदतछ भनी र  पुनरािेदक िादी नेपाल 
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सरकारको र्फत बाट उपवस्थर् उप-न्यायावधिक्ता श्री कमलराज पन्थीले पुनरािेदक 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई माग बमोवजम सजाय भएको पुनरािेदनको फैसला 

सदर गरी प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाई घटी सजाय गरेको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको 

पररप्रेक्ष्यमा नवमलेको हुदँा पुनरािेदनको फैसला सो हदसम्म बदर गरी माग बमोवजम 

सजाय हुन ुपदतछ भनी बहस प्रस्र्ुर् गनुत भयो। 

73. प्रस्र्ुर् मुद्दामा दिुै पिका कानून व्यिसायीले गनुत भएको बहस सुनी िादी प्रवर्िादीको 

र्फत बाट पनत आएको पुनरािेदनपत्रसवहर्को वमवसल संलग्न कागजार् अध्ययन गरी 

पुनरािेदन अदालर् पाटनको फैसला वमले नवमलेको के रहछे र पुनरािेदन वजदकर पुग्न 

सके्न नसके्न के रहछे वनणतय ददन ुपने दवेखयो । 

74. वनणतयर्फत विचार गदात, हरेराम ढकालको जाहरेीबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भएको प्रस्र्ुर् 

मुद्दामा गीर्ा ढकालको हत्या गरेको भनी प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला उपर मुलुकी 

ऐन ज्यान सम्बन्धी 1 नं. विपरीर्को कसूरमा सोही महलको 13(3) नं. र 

प्रवर्िादी र्ारा रेग्मी उपर मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको 16 नं. विपरीर्को कसूरमा 

सोही महलको 16 नं. बमोवजम सजायको माग दािी वलई अवभयोगपत्र पेश भएको 

प्रस्र्ुर् मुद्दामा सुरु काठमाडौं वजल्ला अदालर्ले माग दािीबमोवजम प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ज्यान सम्िन्धीको 13(3) नं. बमोवजम सितस्ि सवहर् जन्म 

कैद र प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोवजम एक बषत 

कैदको सजाय हुन े ठहर्याए उपर िादी नेपाल सरकार र प्रवर्िादीहरुकोर्फत बाट 

पुनरािेदन अदालर् पाटनमा पुनरािेदन पदात पुनरािेदन अदालर् पाटनबाट प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइराला र प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा सुरु अदालर्को फैसला सदर 

गरी र्ारा रेग्मीको पुनरािेदन खारेज हुने ठहर्याए उपर आफु वनदोष हुदँा सफाई 

पाउनु पछत भन्ने प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको र ज्यान सम्बन्धीको १६ नं. 

बमोवजम नै र्ारा रेग्मीलाई सजाय हुन ुपदतछ भन्ने िादी नेपाल सरकारकोर्फत बाट 

प्रस्र्ुर् पुनरािेदन पनत आई पेश हुन आएको देवखयो। 

75. गीर्ा ढकाल र प्रवर्िादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाका बीच वमवर् २०६८।९।२७ मा 

िादवििाद, झ-ैझगडा भई हार् हालाहाल धकेलाधकेल हुदँा घटना घट्न गएको कारण 

गीर्ा ढकालको मृत्यु हुन पुगेको र सो कुराको पुवि वमवसल संलग्न पुनरािेदक 

प्रवर्िादीको अवधकारप्राप्त अवधकारी समिको सावबवर् बयान, प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद 

कोइरालाले कर्तव्य गरी लास जलाएकाले वनजलाई कारिाही गरी पाउँ भनी पनत 

आएको जाहरेी दरखास्र्, हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेवडज घडी, शरीरको 

अवस्थपञ्जर रहकेो, शरीरको आधा भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला 

परेको भन्ने लासजाँच प्रकृवर् मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृवर् मुचुल्काको व्यहोरा, घटनास्थल 

भेरटएका अिशेषहरु मवहलाको भएको, शरीर पुरै जलेको भन्ने शि परीिण प्रवर्िेदनको 

व्यहोराबाट दवेखएको हुदँा मृर्क गीर्ा ढकालको मृत्यु कालगवर्ले नभई कर्तब्यबाट हुन 

गएको देवखन्छ। 

76. मृर्क गीर्ा ढकालको हत्या प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाको कर्तब्यबाट भएको हो 

िा होइन भन््ने र्फत हदेात प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाले अदालर्समि गरेको 

बयानमा मृर्कलाई कर्तब्य गरी मारेकोमा इन्कार रह े पवन अवधकारप्राप्त अवधकारी 

समि बयान गदात वमवर् २०६८।९।२७ गर् ेगीर्ाले व्यापार गनत इवन्डया जान चार 

पाँच लाख जवर् रुपैया मागेको, आफूसँग पैसा छैन भनी घरबाट वनस्केर जान खोज्दा 

गीर्ाले ज्याकेटसमेर् र्ान्द ै गाली गलौज गनत थालेको, र्ानार्ानको क्रममा हार् 
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हालाहाल भएको “ हार्पार्को क्रममा मैले वनज गीर्ालाई धकेल्दा उनी कोठाकै 

वभिामा िजाररन पुवगन, वनजको टाउको वभिामा  ठोदक्कन पुग्यो।त्यसपवछ उनी िोल्न 

चल्न नसदक अचेर् भइन। त्यसपवछ मैले उनलाई हल्लाई चलाउँदा समेर् कुनै 

प्रवर्दक्रया नजनाएपवछ उनको स्िास प्रस्िास समेर् बन्द भई सकेको यदकन भई 

वनजलाई उनी पल्टेको ठाउँ विस्र्ाराको कुनापरट्ट छावड कोठाको ढोका बावहरबाट लक 

गरी चािी बावहर परट्ट छोराले दकर्ाि राख््ने ठाउँमा फाली वनस्केको हो”। त्यसपवछ 

गीर्ाको लास साँझ ६ बज ेवर्र ड्राइभर शकंर पौडलेलाई बा. १ झ ६२१३ नं. को 

गाडी वलएर महाराजगञ्ज चोकमा आउन भनेको, वनज ७ बज े वर्र महाराजगञ्जमा 

आएको, वनज ड्राइभरलाई त्यही चोकमा बस् भनी सोही गाडी वलएर मृर्क गीर्ा 

बस्न े घरमा गै गीर्ाको लास कम्मलले बेरी कोठा वभत्रबाट बावहर वनकाली सोही 

गाडीमा राखी महाराजगञ्ज चोकमा पुर्याई ड्राइभरलाई गाडी हाँक्न लगाई सशस्त्र प्रहरी 

बल, हल्चोकको पेट्रोल पम्पमा पुगी गाडीमा वडजेल हाली थानकोट र्फत गाडी बढाउन 

लगाएको र खानी खोला पुगेपवछ ड्राइभरलाई त्यही ओलतन लगाई आफैं ले एक डढे 

घण्टा गाडी चलाई सुनसान जस्र्ो ठाउँ सडक छेउमा गीर्ाको लास गाडीबाट वनकाली 

पेट्रोल खन्याई जलाएपवछ त्यहाँबाट गाडी वलई सोही बाटो गरी फकी खानीखोला आई 

पुगेपवछ ड्राइभर शंकरलाई बोलाई वनज आएपवछ गाडी चलाउन ददई काठमाडौं घरमा 

आई पुगेको हो भनी आरोवपर् कसूर गरेकोमा सावबर् भएको पाइन्छ। वनज 

प्रवर्िादीको अवधकारप्राप्त अवधकारी समिको सावबवर् बयानलाई समथतन हुने गरी 

वमवर् २०६८।१०।७ गर्ेका ददन घुमदफरको लावग बा. ८ च ५४०८ नं. को गाडी 

वलई हटेौडा र्फत जादैं गदात मकिानपुर वजल्लाको रटिुङ्ग गा.वि.स.वस्थर् मेत्राङ्ग 

भन््ने स्थानमा स्थानीय मावनसहरुले रोकी सोधपुछ गरेपश्चार् प्रहरीलाई वजम्मा 

ददएपवछ प्रहरीले मलाई छोडी म हटेौडा र्फत गएको हो भनी अदालर्को बयानमा 

व्यक्त गरेकोले घटनासँग र्ादम्य राख्ने केही र्थ्यगर् कुराहरु स्िीकार गरेको दवेखन्छ।  

77. वमवसल संलग्न मकिानपुर वजल्ला रटस्टुङ गा.वि.स. िडा नं. ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा 

हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेवडज घडी, शरीरको अवस्थपञ्जर रहकेो, शरीरको आधा 

भन्दा बढी वहस्सा जलेको अिस्थामा लास फेला परेको भन्ने वमवर् २०६८।९।२८ को 

लासजाँच प्रकृवर् मुचलु्का, सोही ददन सोही लासजाँच प्रकृवर् मुचुल्का व्यहोरालाई 

वमलान हुने गरी प्र.ह. कृषण ढकालले ददएको प्रवर्िेदन, मृर्कको मृत्यु कर्तब्यबाट 

भएको हो भन्ने घटनास्थल प्रकृवर् मुचुल्का, मृत्युको कारण खुल्न नसके र्ापवन उक्त 

अिशेषहरु मवहलाको भएको, शरीर पुरै जलेको, DNA बाट विश्लेषण गनुत आिश्यक 

भएको भन्ने वत्र.वि.वि. वशिण अस्पर्ाल महाराजगञ्ज फरेवन्सक मेवडवसन विभागको 

शि परीिण प्रवर्िेदन, राविय विवध विज्ञान प्रयोगशालाबाट भएको DNA परीिण 

प्रवर्िेदनमा फरेवन्सक मेवडवसन विभागले वप्रजभत गरेका नमूनाबाट स्याम्पल वलई गीर्ा 

ढकालका बाबु हरेराम ढकाल र आमा हररवप्रया ढकालको रगर्को नमुनासँग र्ुलना 

गरी DNA परीिण गररदा “वड.एन.्ए. एमलोजेवनन (Amelogenin) को प्राप्त नवर्जा 

अनुसार नमुना नं. “१” को स्रोर् एक मवहला रहकेो पाइयो । नमुना नं. “१” को 

वड.एन.् ए. प्रोफाइल हरेराम ढकाल (नमुना "A" को रक्तदार्ा) र हरी वप्रया ढकाल 

(नमुना "B" को रक्तदार्ा) को डी.एन.ए. प्रोफाइलसंग र्ुलना गरी हदेात समानर्ा 

पाइयो। प्राप्त प्रोफाइलहरुको र्थ्याङ्कगर् विश्लेषण गदात नमुना नं."1" (हड्डी) को 

स्रोर्को बाबु हरेराम ढकाल र आमा हरीवप्रया ढकाल बाहके अन्य कोही बाबु 

आमालाई िावर्ल (Exclude) गनत नसदकन ेअथातर् Random Parents Not Excluded 
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(RPNE) को सम्भािना 2x10-१७ रहकेो पाइयो” भन््ने उल्लेख भै सो परीिण गने 

विशेषज्ञहरु वभनुशोभा र्ुलाधर, ददनेशकुमार झा र्था जीिनप्रसाद ररजालले अदालर्मा 

आई आफ्नो रायलाई समथतन गरी बकपत्र समेर् गररददएको, गाडीमा आएका व्यवक्त 

यर्ाउर्ा गरेको मासुको टुक्रा फेला परेको, वनज मावथ शंका लावग सोधपुछ गदात आविए 

जस्र्ो गरी वनजले आफू सशस्त्र प्रहरीको हादकम हु ँभनेको,  वनजको गाडीमा ५/६ 

िटा सलाइको बट्टा,  सेर्ो प्लाविक र्था वमनरल िाटरको बोर्लमा पेट्रोल समेर् 

दखेेको भनी मौकामा कागज गने लास जलाएको स्थानका स्थावनयिासी सुयतबहादरु 

दोङ्ग, दकरणमान बल, मंगल र्ामाङ्ग र सुनीर्ा दोङ्गले मौकामा गरेको कागजको 

व्यहोरालाई समथतन हुने गरी अदालर्मा बकपत्र गररददएको, मृर्ककी आमा हररवप्रया 

ढकालले अवस्थपञ्जर सँगै बरामद भएको घडी र ररङ्ग छोरी गीर्ा ढकाललाई आफूले 

ददएको हो भनी प्रहरीमा गररददएको सनाखर् कागजको व्यहोरालाई समथतन हुने गरी 

बकपत्र गररददएको, लास जाँच प्रकृवर् मुचुल्कामा पाइएको अवस्थपञ्जरको विषयमा 

वमवर् 2068।९।२८ मा मुचुल्का गन े प्र.ज. वजरे्न्र महर्ो, प्र.ह. कृषण ढकाल, 

प्र.वन. वडल्लीप्रसाद मैनालीले मुचुल्का गरी अवस्थपञ्जर उठाई हटेौंडा अस्पर्ाल 

पठाइएको भन््ने कुरा उल्लेख गरी बकपत्र गररददएको, साथ ै बुवझएका जाहरेिाला, 

िस्र्वुस्थवर् मुचुल्का मावनसहरुले समेर् मौकामा गरेको कागजको व्यहोरालाई समथतन 

गद ै अदालर्मा बकपत्र गररददएको पाइन्छ। यसरी मौकामा िारदार्को सम्बन्धमा 

कागज गने सुयतबहादरु दोङ्ग, दकरणमान बल, मंगल र्ामाङ्ग, सुनीर्ा दोङ्ग, घडी 

सनाखर् गने हररवप्रया ढकाल, जाहरेिाला हरेराम ढकाल र्था िस्र्ुवस्थवर् मुचुल्का 

मावनसहरुले अदालर्मा सो व्यहोरालाई समथतन हुन ेगरी बकपत्र गरेको देसखंदा उक्त 

बकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोवजम पुनरािेदक प्रवर्िादी वबरुद्ध 

प्रमाणमा िाह्य हुन नै दवेखयो। प्रवर्िादीले आफूले अवधकारप्राप्त अवधकारी समि गरेको 

बयान स्िेच्छाले गरेको होइन भनी पुनरािेदनमा वजदकर वलएर्ा पवन प्रमाण ऐन, 

२०३१ को दफा २७ बमोवजम त्यसको पुवि गनत सकेका छैनन्। पुनरािेदक प्रवर्िादीको 

सावबवर् बयानबाट स्िभाविक रुपले दवेखएका कुराहरु प्रमाण ऐन, २०३१ बमोवजम 

प्रमाणमा वलन वमल्ने नै दवेखन्छ। अवधकारप्राप्त अवधकारी समि भएको वनजको 

सावबवर्लाई वमवसल संलग्न लास बरामद भएको वस्थवर्, लास जाँच प्रकृवर् मुचुल्का, 

शि परीिण प्रवर्िेदन,  DNA  परीिण प्रवर्िेदन, बकपत्रमा उल्लेख भएको 

व्यहोरासमेर् प्रस्र्ुर् मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा भेरटएका दशी प्रमाणहरुसँग मेल खाई 

घटना/िारदार्को यथाथतलाई अन्य स्िर्न्त्र प्रमाणल ेसमर्थतर् गरेको देवखन आयो।  

78. मकिानपुरको मेत्राङमा पाइएको अवस्थपञ्जर गीर्ा ढकालकै रहछे र वनजलाई मृत्यु 

पश््चार्् जलाइएको रहछे भन््ने कुरा प्रमावणर् हुन आई वमवसलमा जे जस्र्ा दशी 

प्रमाणहरु मौजुद छन ् वर्नको समिमा अध्ययन र विश््लेषण गरी हदेात पुनरािेदक 

प्रवर्िादीर्फत का विद्बान िररष्ठ अवधिक्ता र्था अवधिक्ताहरुले वजकीर वलए जस्र्ो यी 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला वनदोष रहछेन भन््न सदकने अिस्था दवेखएन। मावथ 

वििेवचर् वमवसल संलग्न प्रमाणहरुको मूल्याङ्कन गदात मृर्क गीर्ा ढकालको मृत्यु 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाकै कर्तब्यबाट भएको दवेखन आई प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद 

कोइरालाले अवभयोग माग दािी बमोवजमको कसूर गरेको पुवि हुन आयो।  

79. जहाँसम्म पुनरािेदक प्रवर्िादीकोर्फत बाट अवस्थपञ्जरको सकंलन, हस्र्ान्र्रण र DNA 

परीिणको लावग नमूना संकलन र परीिणिारेमा शंका गदै DNA परीिणको 

आवधकारीकर्ाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई वलइएको पुनरािेदन वजदकर छ, सो र्फत हदेात 
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यो एउटा अत्यन्र् भरपदो परीिण हो भन््ने कुरालाई आधुवनक फौजदारी विवधशास्त्रमा 

स्िीकार गररएको छ । नेपालमा यो परीिण विवध वभवत्रएको प्रारम्भका केही बषतमा 

यसको प्रमावणकर्ा एिं आवधकारीकर्ाको बारेमा न्यावयक िेत्रमा केही अन्यौल रहकेो 

पाइए र्ापवन यस अदालर्बाट प्रवर्पाददर् वसद्धान्र्हरुले अि यसलाई स्िीकार गनत 

थालेका छन् । पवछल्लोपटक यस अदालर्बाट “ यस्र्ो हालसम्मको सितमान्य DNA 

जस्र्ो िैज्ञावनक परीिणको आधारमा  विशषेज्ञले ददएको रायलाई त्यस्र्ै िैज्ञावनक 

परीिण गने विशषेज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गनत सदकन े ” (मखमली 

वमश्र वि.लक्ष्मी कुमारी वमश्र ने.का.प. २०६७, वन.नं. ८४८३, पृ.१७२६) भनी 

वसद्धान्र् प्रवर्पादन भएको पाइन्छ। विज्ञानसम्मर् यो अिधारणालाई नै र्ल्ला 

अदालर्हरुले अनुशरण गद ैआइरहकेो पाइन्छ, जुन आधुवनक विवधशास्त्रीय मान्यर्ा 

अनुरुप पवन छ। प्रस्र्ुर् मुद्दामा मावथ उल्लेख गररए अनुसार नमूनाको संरिण 

(custody) मा प्रश््न गररनुपने अिस्था नरहकेो, परीिण विवध र त्यसको पररणाममा 

विज्ञानलाई आधार गरी प्रश््न उठाइएको नपाइएको र सो पररणाम वमवसलमा दवेखएका 

अन्य प्रमाण र्था सािीहरुको बकपत्रसमेर्को व्यहोरा सँग र्ादात्म्य राख््ने दकवसमको 

पाइएबाट प्रस्र्ुर् मुद्दामा अवस्थपञ्जरको सकंलन, हस्र्ान्र्रण र DNA परीिणको लावग 

नमूना सकंलन र परीिणिारेमा शंका गद ैपुनरािेदक प्रवर्िादीले पुनरािेदन वजदकरमा 

र विद्वान अवधिक्ताहरुले बहसको क्रममा उठाइएका वजदकरसंग मावथ वििेचना गररएका 

आधार कारणसमेर् बाट सहमर् हुन सदकएन। 

80. मृर्क गीर्ा ढकाल र पुनरािेदक प्रवर्िादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाकाबीच वमवर् 

२०६८।९।२७ गर्े िादवििाद, झ-ैझगडा भई हार् हालाहाल धकेलाधकेल हुदँा टाउको 

वभिामा ठोदकई गीर्ा ढकालको मृत्यु हुन पुगेको िारदार्मा पुनरािेदक प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइरालालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोवजम 

सितस्िसवहर् जन्मकैद हुन े ठहर्याएको सुरु काठमाडौ ँ वजल्ला अदालर्को वमवर् 

2071।1।7 को फैसला सदर गन े गरेको पुनरािेदन अदालर् पाटनको वमवर् 

२०७२।८।२३ को फैसला वमलेकै दखेखँदा सदर हुन ेठहरे पवन मुलुकी अपराध संवहर्ा, 

२०७४ मा सितस्िसवहर् जन्मकैदको कानूनी व्यिस्था नभएको र ऐ. को दफा १७७ 

(२) मा ज्यान माने कसूर गन ेगराउने व्यवक्तलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी 

कानूनी व्यिस्था रह ेभएको दवेखएकोले पुनरािेदक प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई 

जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहछत। अवभयोग दािीबाट सफाई पाउँ भन््ने प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइरालाको पुनरािेदन वजकीरसमेर् पुग्न सकै्तन।  

81. अकात प्रवर्िादी र्ारा रेग्मीको हकमा अवभयोग माग दािीबमोवजम मुलुकी ऐन, ज्यान 

सम्बन्धीको १६ नं. बमोवजम सजाय गनुतपनेमा ऐ. को १७ (३) नं. बमोवजम एक 

बषत कैदको सजाय गने गरेको सुरु काठमाण्डौं वजल्ला अदालर्को फैसला सदर गने 

गरेको पुनरािेदन अदालर् पाटनको फैसला वमलेको छैन भन्ने िादी नेपाल सरकारको 

पुनरािेदन वजदकरको सम्बन्धमा हदेात वनजलाई कसूरमा वमलेमर्ो गरेको भनी ज्यान 

सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोवजम एक बषत कैद सजाय गन ेगरेको सुरु काठमाण्डौं 

वजल्ला अदालर्को फैसला पुनरािेदन अदालर् पाटनले सदर गरेको पाइयो। वनजको 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालासँग घवनि सम्बन्ध रहकेो दवेखए पवन वनज वमवर् 

068।9।26 मा विदशे मलेवशया गई वमवर् 2068।10।5 मा नेपाल फकेको भन््ने 

दवेखएको र िारदार्को ददन घटना अवघ र पवछ टेवलफोनमा कुरा भएको भन््ने दवेखए 

पवन वनज िारदार्मा मुख्य भै षड्यन्त्र गने व्यवक्त हुन् भन््ने अवभयोग शंकारवहर् 
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र्िरबाट पुवि हुने प्रमाण अवभयोजन पिले पेश गनत सकेको नपाइदा प्रवर्िादी र्ारा 

रेग्मीलाई ज्यान सम्बन्धीको 17(3) नं. बमोवजम एक बषत कैदको सजाय गन ेगरी 

भएको सुरु काठमाडौ ँ वजल्ला अदालर्को वमवर् 2071।1।7 को फैसला सदर गने 

गरेको पुनरािेदन अदालर् पाटनको वमवर् २०७२।८।२३ को फैसला वमलेकै देखखँदा 

सदर हुन ेठहछत। ज्यान सम्बन्धीको 16 नं. िमोवजम सजाय हुनुपन ेभन्ने िादी नेपाल 

सरकारको पुनरािेदन वजकीर पुग्न सकै्तन।  

82. पुनरािेदक प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गदात चको पनत जाने 

हो की भन्ने सम्बन्धमा विचार गदात मृर्क गीर्ा ढकाल (कोइराला) र पुनरािेदक 

प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालाबीच 2050 सालमा वििाह भै वनजहरुबाट १४ बषतका 

आयषू कोइराला र ११ बषतका आयतन कोइराला गरी दईु छोराहरुको जायजन्म 

भएपश्चार् ्वनज छोराहरुको आमा गीर्ा ढकाल (कोइराला) को वमवर् २०६८।९।२७ मा 

पुनरािेदक प्रवर्िादीको कर्तब्यबाट मृत्यु भएको दवेखयो।वमवसल संलग्न प्रमाण 

कागजहरुबाट मृर्क र पुनरािेदक प्रवर्िादीबाट दईु छोराहरुको जायजन्म भएपवछ 

वनजहरु बीचको दाम्पत्य जीिन सुमधुर हुन नसकी दिुै जना एक अकात बाट लामो 

समयदवेख अलग अलग घरमा बस्द ैआएको अिस्थामा वमवर् २०६८।९।२७ गर्ेका ददन 

मृर्क बस्न ेघरमा प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला जाँदा मृर्क श्रीमर्ी गीर्ा ढकालले 

व्यापारको लावग पैसा मागेको कारणबाट उठेको वििादमा दिुै जना बीच झै-झगडा 

िादवििाद हुदँा सो अिस्थामा रीस उठी आिेगमा आई पुनरािेदक प्रवर्िादी 

रन्जनप्रसाद कोइरालाले गीर्ा ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको वभिामा ठोदकई 

मृत्यु भएको, िारदार् हुदँाको पृष्ठभुवम सवहर्को अिस्था र पररवस्थवर्लाई हदेात 

िारदार् मृर्ककै कारण र जररयाबाट प्रवर्िादी आिेशमा आई उठेको रीसबाट भएको 

भन्ने सम्मको अिस्था दवेखनुको साथै वनजको मृत्यु पश्चार् ्नाबालक छोराहरुको हरेचाह, 

संरिण एिं वशिा दीिा लगायर्का कायतहरु अवभभािक विवहनर्ाको कारणल ेअवनश्चय 

र अन्योलर्ा हुन गई उनीहरुको वहर्मा समेर् दरुगामी प्रभाि पनत जान े कारणले 

उपरोक्त सजाय गदात चको पनत जान े जस्र्ो वचिमा लागेको हुदँा पुनरािेदक 

प्रवर्िादीलाई साविक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. र्था हाल प्रचवलर् फौजदारी 

कसूर (सजाय वनधातरण र्था कायातन्ियन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोवजम 

८ बषत ६ मवहना कैद सजाय गदात पवन सजायको मकसद पुरा हुन े देवखएकोले 

पुनरािेदक प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ बषत ६ मवहना कैद हुन ेठहछत।अरुमा 

र्पवसल िमोवजम गनूत । 

र्पवसल 

मावथ ठहर खण्डमा लेवखएबमोवजम पुनरािेदक प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई सावबक 

मुलुकी ऐन अ.ब. १८८ नं. र्था हाल प्रचवलर् फौजदारी कसूर (सजाय वनधातरण र्था 

कायातन्ियन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) अनुसार ८ (आठ) बषत ६ (छ) मवहना कैद 

हुन ेठहर भएकोले सुरु फैसलाको र्पसील खण्डको दहेाय १ नं. मा कवस राखेको लगर् 

अब कायम रहन नसके्न हुदँा सो १ नं. मा पुनरािेदक प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद 

कोईरालालाई ८ िषत ६ मवहना कैद सजाय हुन ेलगर् कायम गनूत भनी सुरु काठमाडौ ँ

वजल्ला अदालर्मा लेखी पठाउनू 
..........................................................

..................................१  
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प्रवर्िादी रन्जनप्रसाद कोइराला वमवर् २०६८।१०।८ दवेख हालसम्म थुनामा रहकेो 

दवेखएको र वनजलाई ८ िषत ६ मवहना कैद हुन े ठहरेकोले वनज प्रवर्िादीलाई प्रस्र्ुर् 

मुद्दामा ठहरेको  कैद भुक्तान भएपवछ  अन्य मुद्दामा थुना िा कैदमा राख्नु पन ेभएमा 

बाहके प्रस्र्ुर् मुद्दाको रोहबाट कैदमुक्त गरी ददन ुभनी कारागार कायातलय वडल्लीबजारमा 

लेखी पठाउनु भनी काठमाडौ ँ वजल्ला अदालर्मा लेखी 

पठाउनू....…………...................….................२ 

सुरू र पुनरािेदन अदालर्को फैसलानुसार यी प्रवर्िादीका नाममा कायम भएको सितस्िको 

लगर् कट्टा गरी सितस्ि गन ेप्रयोजनका लावग वनजको अंश भाग जाय जेथा रोक्का रह े

भएको भए सो समेर् फुकुिा गरी सोही अनुसारको जानकारी प्रवर्िादीलाई ददन ूभनी 

काठमाडौ ँ वजल्ला अदालर्मा लेखी 

पठाउनू……………………………….....................................………

३  

दायरीको लगर् कट्टा गरी वमवसल वनयमानुसार अवभलेख शाखामा बुझाई 

ददन.ू...............४ 

 
 
 
 

 

                                                                                                                       प्रधान न्यायाधीश 

उक्त रायमा म सहमर् छु । 

 

                                  न्यायाधीश   

इजलास अवधकृर् : जगन्नाथ पौडेल  
कम्प्युटर टाइप गन े: रामशरण वर्वमवल्सना 

ईवर् सम्िर् ्२०७७ साल असार १५ गर् ेरोज २ शुभम् 

........................................। 


